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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0111000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava -emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogu es per a la confecció o curat de formigons 

sense armadura. Per a la confecció de formigó armat  o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 

aigües, tret del cas que es facin estudis especials . 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del re ntat dels camions formigonera a la pròpia 

central de formigó , sempre que compleixi les espec ificacions anteriors i la seva densitat 

sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g /cm 
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pas tada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afe ctar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l’armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 

antecedents de la seva utilització o aquesta presen ta algun dubte s'haurà de verificar que 

acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 1 5 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm ) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 

     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000  ppm) 

     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1. 000 ppm)  
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     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de  fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235 ):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

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

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

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada 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). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per 

determinar: 

- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 

- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 

En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà  obligatori realitzar els assajos anteriors. 

En altres casos, la D.F o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó  preparat o de prefabricats, s’ha de disposar la 

realització dels assajos en laboratoris contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les 

especificacions de l’article 27 de la EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

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

 

 

B02 - EXPLOSIUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Explosiu elaborat a base de nitroglicerina i nitrat  amònic, absorbits en un producte plàstic 

com la nitrocel·lulosa. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser transportable i s'ha de poder utilitzar d e manera segura, sense risc per a les 

persones que el manipulin. 

Ha d'estar catalogat i homologat pel Ministeri d'In dústria i Energia. 

Ha de portar un certificat d'aprovació d'ús, amb la  garantia que ha superat els assaigs de 

fricció, de penetració i d'impacte. 

Els cartutxs han de ser resistents a l'acció de l'a igua i de la humitat. 

La metxa ha d'estar formada per un nucli de pòlvora  negra embolicada amb diverses capes de fil 

i materials aïllants. 

El temps de combustió de la metxa ha d'estar deguda ment controlat. 

El detonador ha d'estar format per una càpsula d'al umini amb materials explosius a l'interior. 

L'explosiu i la metxa han d'estar oficialment homol ogats i catalogats per la Direcció General 

de Mines. 

Pes específic de l'explosiu:  14 kN/m3 

Velocitat de detonació:  5000 m/s 

Temps de combustió de la metxa:  2 min/m 

Toleràncies: 

- Temps de combustió de la metxa:  ± 5% 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb les autoritzacions prescrites per la legislació vigent. El personal per a 

la manipulació, transport i custòdia ha d'estar deg udament qualificat i autoritzat. 

Sense que es produeixin cops o condicions que posin  en perill la seguretat del transport. 

L'explosiu s'ha de subministrar separat dels altres  elements. 

Els envasos i embalatges han de ser de materials in erts o apropiats a la naturalesa del seu 

contingut. Han d'estar homologats per l'Administrac ió competent i han de portar els 

corresponents senyals de perillositat així com etiq uetes identificatives  del seu contingut. 

Els senyals i etiquetes han de complir les caracter ístiques especificades en l'annex II del 

Reglament d'explosius. 
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Emmagatzematge: Amb les autoritzacions prescrites p er la legislació vigent. En llocs 

expressament habilitats a l'efecte secs i que no es tiguin sotmesos a temperatures altes. La 

metxa no ha d'estar en contacte amb olis, petrolis o benzines. 

No es poden emmagatzemar en comú matèries incompati bles. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

Aquest criteri inclou el subministrament dels eleme nts auxiliars que calguin. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 

Real Decreto 74/1992, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional del Transporte de Mercancias Peligrosas por 

Carretera (TPC). 

 

 

B03 - GRANULATS 
B037 - TOT-U 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0372000,B037200U. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

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

S'han considerat els tipus següents: 

- Tot-u natural 

 - Tot-u artificial 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que 

determini la DF. 

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

la partida d'obra en què intervingui o, si no hi co nsta, la que estableixi explícitament la 

DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodon ida o polièdrica, i h an de ser nets, 
resistents i de granulometria uniforme. 
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No ha de ser susceptible de cap tipus de meteoritza ció o alteració física o quí mica 

apreciable sota les condicions possibles més desfav orables. 

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

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

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

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

TOT-U NATURAL: 
Es considera tot-u  natural el material granular, d e granulometria contínua, que s’utilitza 
com a capa de ferm . Els materials que el formin pr ocediran de graver es o dipòsits naturals, 
sòls naturals o de mes cla de ambdós.  

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

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

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

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

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 

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

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

- T00 a T1:  > 35 

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

- Vorals de T3 i T4:  > 25 
Per a capes granulars per a l’assentament de canona des:   > 30 

Plasticitat (UNE 103104): 

- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 

- T4: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 

- Vorals sense pavimentar: 

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
- Per a capes granulars per a l’assentament de cano nades: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
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TOT-U ARTIFICIAL: 

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

parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 

Es pot  utilitzar material granular reciclat de res idus de la construcció o demolicions, 

provenint d’una planta autoritzad a legalment per e l tractament d’aquests residus. En obres de 

carreteres només es podrà utilitzar a les categorie s de tràfic pesat T2 a T4. 

Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àr ids reciclats, siderúrgics, subproductes i 

productes inerts  de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides. 
Per a llit de paviments, el seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d’un jaciment natu ral 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar 

continguda dins d'un dels fusos següents:  
┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)  │ 
│Tamís UNE-EN │────────────────────────────────── │ 
│ 933-2 (mm) │       ZA25     ZA20     ZAD20     │ 
│────────────│───────────────────────────────────│  
│     40     │       100       --       --       │ 
│     25     │      75-100    100      100       │ 
│     20     │      65-90    75-100   65-100     │ 
│      8     │      40-63    45-73    30-58      │ 
│      4     │      26-45    31-54    14-37      │ 
│      2     │      15-32    20-40     0-15      │ 
│    0,500   │       7-21     9-24     0-6       │ 
│    0,250   │       4-16     5-18     0-4       │ 
│    0,063   │       0-9      0-9      0-2       │ 

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

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

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

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

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

- Trànsit T0 a T2:  < 30 

- T3, T4 i vorals:  < 35 
 Per a materials reciclats procedents de ferms de c arretera o demolicions: 
- Trànsit de T00 a T2:  > 40 
- Trànsit T3, T4 i vorals:  > 45 
Per a capes granulars per a l’assentament de canona des:  > 40 

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

- T00 a T1:  > 40 

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

- Vorals de T3 i T4:  > 30 

Plasticitat: 

- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 

- Vorals sense pavimentar: 
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     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
Si el material prové de reciclatge d’ enderrocs (co ndicions addicionals): 
- Inflament (NLT-111):  < 2% 
- Contingut de materials petris:  >= 95% 
- Contingut de restes d’asfalt:  < 1% en pes 
- Contingut de fusta:  < 0,5% en pes 
Composició química: 
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el ca s que  
  el material estigui en contacte amb capes tractad es amb ciment:  < 0,5 % 
- A la resta:  < 1% 
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’acereries, haurà de  complir: 
- Expansivitat (UNE EN 1744-1):  < 5% 
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (U NE EN 1744-1):  Nul 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo q ue se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la L lei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 

dels residus. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es 

realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
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     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),  

     - Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 

     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 

-  Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 

     - Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 

     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 

     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 

     - Índex de llenques (UNE EN 933-3) 

     - Partícules triturades (UNE EN 933-5 

-  Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 

     - Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE EN 1097-2) 

     - Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum executat és menor 

     - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si 

en el control de recepció de la unitat acabada s’han aprovat 10 lots consecutius. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

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

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del 

material corresponent. 

 

 

B039 - GRANULATS PER A PAVIMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0391110,B0391240. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Granulats per a la confecció a l'obra de conglomera ts o aglomerats utilitzats en bases o 

subbases de paviments. 

S'han considerat els granulats per a la confecció d e les mescles següents: 

- Granulats per a sòl-ciment i per a grava-ciment 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El granulat ha de ser net, resistent i de granulome tria uniforme. 

No ha de tenir pols, brutícia, argila, margues o d' altres matèries estranyes. 

GRANULATS PER A GRAVA-CIMENT I PER A SÒL-CIMENT: 

El material granular utilitzat en el sòl-ciment ha de ser tot-u, natural u obtingut per 

trituració, o un sò l granular. 

En la grava-ciment s’ha d’utilitzar un àrid natural  procedent de la trituració  de pedra de 

cantera o gravera. 

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteoritza ció o alteració física o quí mica 

apreciable sota les condicions possibles més desfav orables. 

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

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

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  <= 1% 

Contingut de sulfats (UNE-EN 1744-1):  <= 0,8% 

No ha de presentar reactivitat potencial amb els àl calis del ciment. 

Plasticitat: 

- Granulat per a sòl-ciment:  LL < 30 (UNE 103103),  IP < 15 (UNE 103104) 

- Àrid per a grava-ciment (fracció que passa pel ta mís 4 mm de l’UNE-EN 933-2): 

     - Bases amb categotia de trànsit pesat T00 a T 2:  Nul·la 

     - Bases amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 :  LL < 25 (UNE 103103), IP <6 (UNE 103104) 

Coeficient de “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2) de l’àr id gruixut de la grava-ciment (fracció  

retinguda pel tamís 4 mm de l’UNE-EN 933-2): 

- Calçada: 

     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  <= 30 

     - Categoria de trànsit pesat T3 i T4:  <= 35 

- Vorals:  <= 40 per a qualsevol categoria de tràns it pesat 

Terrossos d’argila, en pes (UNE 7133): 

- Àrid gruixut grava-ciment:  <= 0,25% 

- Àrid fi grava-ciment:  <= 1% 

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

- GC20:  > 40 

- GC25:  > 35 

La corba granulomètrica del granulat del sòl-ciment  ha de quedar dins dels límits següents: 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│    Tamís    │ % Acumulatiu de granulats que hi pasen │ 
│ UNE-EN 933-2 │────────────────────────────────────────│ 
│    (mm)     │       SC40       │        SC20         │ 
│─────────────│──────────────────│─────────────────────│ 
│     50      │       100        │         -           │ 
│     40      │     80 – 100     │         -           │ 
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│     25      │     67 – 100     │        100          │ 
│     20      │     62 – 100     │      92 - 100       │ 
│    12,5     │     53 – 100     │      76 - 100       │ 
│      8      │     45 - 89      │      63 - 100       │ 
│      4      │     30 - 65      │      48 - 100       │ 
│      2      │     17 - 52      │      36 - 94        │ 
│    0,5      │      5 - 37      │      18 - 65        │ 
│    0,063    │      2 - 20      │       2 - 35        │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

El tipus SC20 només es pot utilitzar en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 i en 

vorals. 

La corba granulomètrica de l’àrid de la grava-cimen t ha de quedar dins dels límits següents: 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│    Tamís    │ % Acumulatiu de granulats que hi pasen │ 
│ UNE-EN 933-2 │────────────────────────────────────────│ 
│    (mm)     │       GC25       │        GC20         │ 
│─────────────│──────────────────│─────────────────────│ 
│     40      │        100       │         -           │ 
│     25      │      76 – 100    │        100          │ 
│     20      │      67 – 91     │      80 - 100       │ 
│      8      │      38 - 63     │      44 – 68        │ 
│      4      │      25 - 48     │      28 – 51        │ 
│      2      │      16 - 37     │      19 - 39        │ 
│    0,5      │       6 - 21     │       7 - 22        │ 
│    0,063    │       1 – 7      │       1 – 7         │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

El tipus GC25 només es pot utilitzar en carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 i T4 i en 

vorals, en substitució del SC40. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

(PG 3/75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
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B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0512302. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conglomerant hidràulic format per diferents materia ls inorgànics finament dividits que, 

amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançan t un procés d'hidratació , endureix i un 

cop endurit conserva la seva resistència i estabili tat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

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 Europ ea de Lliure Canvi. 

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

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

Ha de ser un material granular molt fi i estadístic ament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja  adequadament amb aigua i granulats, de 

produir un morter o un formigó que conservi la seva  traballabilitat en un te mps prou llarg i 

assolir, al final de períodes definits, els nivells  especificats de resistència i mantenir 

estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

En activitats manuals en les que hi hagi risc de co ntacte amb la pell i d’acord amb 

l’establert a l’ Ordre Presidencial 1954/2004 de 22  de juny, no s’han d’utilitzar o 

comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI ) superior a dos parts per milió del pes 

sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

 Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat am b el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de jul iol i 956/2008 de 6 de juny. 

Els components han de complir els requisits especif icats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 

197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
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- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III  

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, s egons el contingut de l’addició o barreja 

d’addicions presents en el ciment. Segons aquest co ntingut creixent els subtipus poden ser A, 

B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments  comuns segons el tipus, subtipus i 

addicions: 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escòria           │  CEM II/A-S  │ 
│                                       │  CEM II/B-S  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │ 
│                                       │  CEM II/B-P  │ 
│                                       │  CEM II/A-Q  │ 
│                                       │  CEM II/B-Q  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │ 
│ volants                               │  CEM II/B-V  │ 
│                                       │  CEM II/A-W  │ 
│                                       │  CEM II/B-W  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb esquist           │  CEM II/A-T  │ 
│ calcinat                              │  CEM II/B-T  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb filler            │  CEM II/A-L  │ 
│ calcari                               │  CEM II/B-L  │ 
│                                       │  CEM II/A-LL │ 
│                                       │  CEM II/B-LL │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland mixt                  │  CEM II/A-M  │ 
│                                       │  CEM II/B-M  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
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│ Ciment amb escòries de                │  CEM III/A   │ 
│ forn alt                              │  CEM III/B   │ 
│                                       │  CEM III/C   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │ 
│                                       │  CEM IV/B    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 
│                                       │  CEM V/B     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M,  en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 

i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els compon ents principals a més del clinker han de 

ser declarats a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de s er l’especificada al capítol 6 de la norma 

UNE-EN 197-1.  

Els ciments comuns han de complir les exigències me càniques, físiques, químiques i de durab 

ilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-E N 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials alumino sos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb  el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 

6 de juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i s eran aquells definits a la norma UNE 80305 

i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comu ns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 

paleta) que compleixin amb l’especificació de blanc or. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubr e i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat am b Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques, quí miques i de durabilitat 

que han de complir els ciments comuns blancs són le s mateixes que les especificades per als 

ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques i químiques que ha de complir 

el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X)  són l es mateixes que les especificades per al 

ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubr e i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat am b Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments  resistents a l’aigua de mar segons el 

tipus, subtipus i addicions: 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │      I       │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escòria           │    II/A-S    │ 
│                                       │    II/B-S    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
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│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │    II/A-D    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │    II/A-P    │ 
│                                       │    II/B-P    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │    II/A-V    │ 
│ volants                               │    II/B-V    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment amb escòries de                │    III/A     │ 
│ forn alt                              │    III/B     │ 
│                                       │    III/C     │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │    IV/A      │ 
│                                       │    IV/B      │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les especificacions generals en quan a composició i  a exigències mecàniques, físiques, quí 

miques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs 

de la norma UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especifica ts al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: de manera que no s'alterin les sev es característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagat zemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmaga tzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 

de la intempè rie i sense contacte directe amb la t erra, de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se  declara obligatoria la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morter os para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establec e la certificación de conformidad a normas 

como alternativa de la homologación de los cementos  para la fabricación de hormigones y 

morteros para todo tipo de obras y productos prefab ricados. 
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Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplica ción de la Directiva 89/106/CEE. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulac ión de productos de construcción, aprobadas 

por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se  aprueba la Instrucción para la Recepción 

de Cementos (RC-08). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, es pecificaciones y criterios de conformidad 

de los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. C omposición, especificaciones y criterios de 

conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adici onales. Parte 2: Cementos resistentes al 

agua de mar. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ  (CAC): 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge 

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

 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de 

construcció,  

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:   

     - Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves 

especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu 

emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
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- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça  enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a l’albarà o documentació que acompanya al 

lliurament. 

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

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR): 

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

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE 

En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
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- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny  

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d’incloure al menys , dues fases obligatòries: 

-  Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase de inspecció visual del subministrament 

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció  ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les 

característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d’assaigs de identificació i, si es el cas, d’assaigs complementaris. 

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció  ha de comprovar que la documentació es la requerida. 

Aquesta documentació estarà compresa per: 

- Albarà  o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu. 

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha 

patit alteracions o barreges indesitjades. 

La tercera fase s’activarà  quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat 

resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l’ú s de ciments d’anteriors remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l’obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant 

l’execució, assaigs d’acord amb l’establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s’extrauran tres mostres, una per tal de 

realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l’altre per els assaigs físics, mecànics i químics i l’altre per ser conservada 

preventivament. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments  els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment 

sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 

A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ú s de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos 

estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 

A efectes de la tercera fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l’apartat A5.5 de la RC-08. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es rep etiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes 

de l’acopi existent a obra. S’acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

 

 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

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

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el tí tol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 

d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril . 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

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

d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08 . 

La designació del formigó  fabricat en central es p ot fer per propietats o per dosificació i 

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

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

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

- Resistència característica a compressió per als f ormigons designats per propietats 

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

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

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

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

pretesat 

- R: Resistència característica 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 f ormigó 

En els formigons designats per propietats, el submi nistrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les ca racterístiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència car acterística, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingu t de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màx ima del granulat, consistencia i contingut 

en ciment per metre cúbic de formigó, i el subminis trador  les haurà de garantir, indicant 

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

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

designació , les garanties i les dades que el submi nistrador hagi d'aportar, s’han 

d’especificar abans de l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qua litat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pe s 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 m assa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecc ió. En estructures d'edificació, si 

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

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 vola nts 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 qua litat 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 d e superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistènci a 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’e dat, es podran admetre com a valors de 

resistència a j dies d’edat els valors resultants d e la fórmula segü ent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies , ßcc: coeficient que depèn de l’edat del 

formigó, t: edat del formigó en dies, s:  c oeficie nt en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 

a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (C EM 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: 
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- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipu s 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, CE M 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 característ iques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 803 03-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

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

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

el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

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

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

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

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relac ió 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 aconsegu ir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

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

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

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

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, c orresponents 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 
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     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següen ts valors: 

- <= 32 mm 

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

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

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

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

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

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

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

Consistència del formigó: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Assentament 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 adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 

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 se güents valors: 

- <= 32 mm 

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

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de for migó 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): 
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     - 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 adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins  que la DF no hagi aprovat la fórmula de 

treball i el corresponent tram de prova (apartat d’ execució). Dita fórmula inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de  cada fracció d’àrid a la mescla. 

- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamiso s 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas d e cada additiu, referides a la mescla 

total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas , el contingut d’aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,1 25 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 

kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò  ria la utilització d’un inclusor d’aire, i 

en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el for migó fresc no serà inferior al 4,5 % en 

volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

  
 
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'adormimen t. 

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

substàncies que puguin alterar la composició origin al. 

Emmagatzematge: No 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 subminist rada 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 s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 
 
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 
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- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

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

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 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 a l’article 81 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. 
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Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat oficialment 

reconegut i que s’utilitzin en:  

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

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

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior 

a 10 N/mm2. 

La DF 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. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà  la consistència (UNE 83313), la 

resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no s’haguessin obtingut resultats del contingut d’ aire 

ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest  formigó. En cas 

contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 

Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 

- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs: 

     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 

          - Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1) 

          - Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8) 

          - Terrossos d’argila (UNE 7133) 

          - Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3) 

          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament: 

          - Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)  

          - Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 933-1) 

- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES 

 

 

 

 

31 

  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313) 

     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents. 

Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda.  

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 estadí stic: 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 a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

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

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 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 a l’article 81 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 
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En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es 

considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 

formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia molt 

exigent. 

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

f(x) = x – K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d’acceptació 

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

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – 

K3s35*  >= fck. 

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

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

està compresa dins del interval corresponent. 

Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
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Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop 

ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar 

és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S’acceptarà quan: fc,real >= fck 

Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

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

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

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

-  Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit i de la 

consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s’haurà 

d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre cas: 

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l’aplicació d’una 

penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

     - Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació. 

- Assaigs d’informació:  

Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 

83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot 

s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del Contractista. 

Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble 

de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
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La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un 

formigó de la pastada en qüestió i assajades a l’edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 

es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96 

Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 

 

 

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B065910C,B065E74B,B065EA2L. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

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

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el tí tol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 

d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril . 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

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

d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08 . 

La designació del formigó  fabricat en central es p ot fer per propietats o per dosificació i 

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

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

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

- Resistència característica a compressió per als f ormigons designats per propietats 

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

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
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La designació per propietats s’ha de fer d'acord am b el format: T-R/C/TM/A 

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

pretesat 

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

100) 

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

seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el f ormigó 

En els formigons designats per propietats, el submi nistrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les ca racterístiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència car acterística, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingu t de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màx ima del granulat, consistencia i contingut 

en ciment per metre cúbic de formigó, i el subminis trador  les haurà de garantir, indicant 

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

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

designació , les garanties i les dades que el submi nistrador hagi d'aportar, s’han 

d’especificar abans de l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qua litat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pe s 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 m assa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecc ió. En estructures d'edificació, si 

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

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 vola nts 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 qua litat 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 d e superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistènci a 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’e dat, es podran admetre com a valors de 

resistència a j dies d’edat els valors resultants d e la fórmula segü ent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies , ßcc: coeficient que depèn de l’edat del 

formigó, t: edat del formigó en dies, s:  c oeficie nt en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 
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a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (C EM 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 tipu s 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, CE M 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 característ iques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 803 03-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

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

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

el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

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

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

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

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relac ió 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 aconsegu ir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

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

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

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 
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Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, c orresponents 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 següen ts valors: 

- <= 32 mm 

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

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

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

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

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

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

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

Consistència del formigó: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Assentament 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 adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 

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 se güents valors: 

- <= 32 mm 
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- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de for migó 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 adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins  que la DF no hagi aprovat la fórmula de 

treball i el corresponent tram de prova (apartat d’ execució). Dita fórmula inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de  cada fracció d’àrid a la mescla. 

- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamiso s 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas d e cada additiu, referides a la mescla 

total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas , el contingut d’aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,1 25 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 

kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò  ria la utilització d’un inclusor d’aire, i 

en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el for migó fresc no serà inferior al 4,5 % en 

volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

  
 
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'adormimen t. 

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

substàncies que puguin alterar la composició origin al. 

Emmagatzematge: No 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 subminist rada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 
 
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 
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     - Contingut en additius 

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

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

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

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

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 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 a l’article 81 de la EHE-08.  
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Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La 

conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la 

resistència caracterí stica real. 

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

reconegut i que s’utilitzin en:  

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

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

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior 

a 10 N/mm2. 

La DF 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. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà  la consistència (UNE 83313), la 

resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no s’haguessin obtingut resultats del contingut d’ aire 

ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest  formigó. En cas 

contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 

Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 

- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs: 

     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 

          - Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1) 

          - Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8) 

          - Terrossos d’argila (UNE 7133) 

          - Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3) 

          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament: 

          - Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)  
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          - Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 933-1) 

- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313) 

     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents. 

Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda.  

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 estadí stic: 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 a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

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

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 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 a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 2 
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     - Altres casos:  N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran 

els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es 

considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 

formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia molt 

exigent. 

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

f(x) = x – K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d’acceptació 

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

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – 

K3s35*  >= fck. 

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

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

està compresa dins del interval corresponent. 
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Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

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

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

ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar 

és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S’acceptarà quan: fc,real >= fck 

Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

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

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

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

-  Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit i de la 

consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s’haurà 

d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre cas: 

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l’aplicació d’una 

penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

     - Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació. 

- Assaigs d’informació:  

Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 

83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot 

s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
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Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble 

de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un 

formigó de la pastada en qüestió i assajades a l’edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 

es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96 

Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 

 

 

B0A - FERRETERIA 
B0A2 - TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Entramats amb filferros d’acer obtinguts per proced iments diversos (torsió  simple o triple, 

teixit simple o doble) amb filferros d'acer. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De simple torsió 

- De triple torsió 

- De teixit senzill de filferro ondulat 

 - De teixit doble de filferro ondulat 

 - Amb remat superior decoratiu 

 S'han considerat els acabats dels filferros següen ts: 

- Galvanitzat 

- Galvanitzat i plastificat 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La tela ha de tenir un pas de malla constant i unif orme. 

La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla. 

La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmat s si no és a les vores. 

Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni 

d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat. 
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El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense di scontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 

tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials . 

Els filferr os han de complir les especificacions d e la norma UNE-EN 10218-2. Si son 

galvanitzats també han de complir les de les normes  UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2, i si són 

plastificats les de les UNE-EN 10245-1 i UNE-EN 102 45-2. 

TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ: 

Entramat fabricat a partir de l’entrellaçat helicoï dal de filferros d’acer formant malles 

aproximadament quadrades. 

Les dimensions de la malla i els diàmetres dels fil ferros han de  cumplir la UNE-EN 10223-6. 

Toleràncies: 

- Pas de malla: 

     - Malla de 25 mm:  ± 2,0 mm 

     - Malla de 40 mm:  ± 4,0 mm 

     - Malla de 45 mm:  ± 4,0 mm 

     - Malla de 50 mm:  ± 4,5 mm 

     - Malla de 60 mm:  ± 5,0 mm 

     - Malla de 75 mm:  ± 5,0 mm 

- Alçària de la tela: 

     - Malla de 25 mm:  ± 30 mm 

     - Malla de 40 mm:  ± 30 mm 

     - Malla de 45 mm:  ± 30 mm 

     - Malla de 50 mm:  ± 40 mm 

     - Malla de 60 mm:  ± 50 mm 

     - Malla de 75 mm:  ± 60 mm 

- Diàmetre del filferro galvanitzat: 

     - recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i  UNE- EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2 

     - recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i  UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2 

TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ: 

Entramat fabricat a partir de l’entrellaçat helicoï dal de filferros d’acer formant malles de 

forma hexagonal. 

El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3 . 

Les dimensions de la malla i els diàmetres dels fil ferros han de cumplir la UNE-EN 10223-3. 

Toleràncies: 

- Pas de malla:  + 16mm, - 4 mm 

- Diàmetre del filferro galvanitzat: 

     - Diàmetre de 2,0 mm:  ± 0,05 mm 

     - Diàmetre de 2,2 mm:  ± 0,06 mm 

     - Diàmetre de 2,4 mm:  ± 0,06 mm 

     - Diàmetre de 2,7 mm:  ± 0,06 mm 

     - Diàmetre de 3,0 mm:  ± 0,07 mm 

     - Diàmetre de 3,4 mm:  ± 0,07 mm 

- Llargària de la tela:  + 1 m, - 0 m 

- Alçària de la tela :  ± D (dimensió pas de malla)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
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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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ: 

* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos  de alambre para cerramientos. Parte 6: 

Enrejado de simple torsión. 

TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ: 

* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos  de alambre para cerramientos. Parte 3: 

Malla hexagonal de acero para aplicaciones industri ales. 

ALTRES TELES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ: 

Per a cada subministrament que arribi a l’obra, corresponent a un mateix tipus de malla, el control serà: 

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l’aspecte del recobriment, i recepció del corresponent certificat de qualitat del 

fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un 

país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els resultats dels assaigs 

corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

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

- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, es realitzaran els assaigs de comprovació de les 

característiques mecàniques del filferro. ((UNE-EN 10218-1) 

- Comprovació geomètrica del dià metre del filferro i del pas de malla (5 determinacions). 

- Comprovació  del galvanitzat: si s’escau, assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (5 determinacions). L’ 

acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ: 

 Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes  UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1. 

De cada lot d’inspecció (comanda individual) es pren, a l’ atzar, una mostra de control per realitzar l’assaig de gruix de recobriment. El 

número mínim de peces per realitzar el control serà l’indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5) 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN TELA METÀL.LICA DE TORSIÓ: 

No s’acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia.  

Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d’acord a les condicions especificades. 
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Si s’observen irregularitats en les característiques geomè triques o del recobriment, es rebutjaran les peces afectades i es repetirà l’assaig 

sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes a les especificacions per tal d’acceptar el subministrament. En cas contrari, s’ 

intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts. 

 

 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B2C000,B0B28000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 Acer per a armadures passives d’elements de formig ó: 

 S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europ ea 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 ha n 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 e lements de connexió d’armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia.  

Les  barres corrugades han de tenir al menys dues f iles de corrugues transversals, 

uniformement distribuïdes al llarg de tota la llarg ària. Dins de cada fila, les corrugues han 

d’estar uniformement espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  esp ecificats 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.  
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- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’es pecificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 

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

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

- Aptitud al doblegat:  

     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10 080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha 

d’apreciar trencaments o fissures  

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

s’ha  d’apreciar trencaments o fissures 

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

- Tensió d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

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

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

- Tensió de última d'adherència: 

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

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

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

- Composició química (% en massa): 

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

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

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

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

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

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

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

Ceq = Carboni equivalent 

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

equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 

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

BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

El producte s’ha de designar segons l’especificat e n 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 el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit 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% 

     - 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% 
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          - Resistència a fatiga: Ha de complir l’e specificat 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 seg üent (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 nom inal 

     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nomi nal 

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 requ isits 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 requisi ts establerts per la UNE-EN 10080 per a la 

fabricació d’elements de connexió en armadures bàsi ques electrosoldades en gelosia. 

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

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

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit 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 corru gades o filferros corrugats, longitudinals 

i transversals, de diàmetre nominal igual o diferen t, que es creuen entre sí  

perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 

elèctrica, realitzada en una instal·lació industria l aliena a l’obra. 

 La composició de la malla pot ser barres corrugade s o filferros corrugats, però no la barreja 

d’ambdós. 

Els components d’un panell poden ser  elements simp les o aparellats. 
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El producte s’ha de designar segons l’especificat e n 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 espec ificacions que els hi son aplicables segons 

siguin barres o filferros.  

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

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

(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de 

un dels elements aparellats, en malles dobles) 

- Diàmetres relatius dels elements: 

     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 

(dmín: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l’armadura més 

gruixuda) 

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

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

aparellades) 

 - Separació entre armadures longitudinals i transv ersals:  <= 50 mm 

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversa ls més enllà de l'ú ltima barra 

longitudinal):  25 mm 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més g ran) 

- 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 protegi ts de la pluja, l'humitat del terra i 

l'eventual agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetr e 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 superf icial 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 subminist rada 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). 
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UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón . Acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

     - Marca comercial de l’acer 

     - Forma de subministrament: barra o rotlles 

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

- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos 

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

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

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

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

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

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

- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació  documental de que els valors declarats en 

els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l’article 32 de la EHE-08. 

  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l’elaboració d’armadures per a formigó  armat, hauran de ser 

conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La demostració d’aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 

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

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

          - Subministrament < 300 t:  

            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es 

prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

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

            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d’acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la 

càrrega de ruptura, l’allargament de ruptura, i l’allargament sota càrrega màxima. 

          - Subministrament >= 300 t: 

            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
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            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els 

fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una cò pia del certificat del control de producció del fabricant, on es 

recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s’efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de 

colada, mitjanç ant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

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

               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

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

               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s’assajaran 2 

provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

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

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

     - En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà  demostrar mitjançant la presentació d’un informe 

d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 

     - En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d’un informe 

d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 32º , i realitzat en un laboratori acreditat. 

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

  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les caracterí stiques mecàniques, les d’adherència, i 

les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 

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

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

     - Pes del lot <= 30 t 

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

de ferralla 

     - Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes 
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     - Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte 

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

- Comprovació  de la conformitat de les característiques mecàniques: 

     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a 

un diàmetre de cada sèrie. Si l’ acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 

sobre una única proveta. En el cas que no s’hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d’aquest assaigs. 

     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres mé 

s representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 

assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l’acer estigués en possessió d’un distintiu 

de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 

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

  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d’acer redreçat, i es determinaran les 

característiques geomètriques. En el cas que l’acer disposi  d’ un certificat de les característiques d’adherència segons l’annex C de la UNE 

EN 10080, només caldrà determinar l’altura de la corruga. 

- Comprovació  de la conformitat de les característiques geomètriques:  

  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus 

d’acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A mé s es revisarà que l’alineació dels seus elements rectes, les seves 

dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat 

i les desviacions geomè triques respecte a les formes d’especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el 

mateix, o conformes a l’annex 11 de la EHE-08. 

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

  Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el 

procés està en possessió d’ un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa a obra, la DF permetrà la 

realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d’execució intens. 

  A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus 

de soldadura, d’acord amb 7.2 de la UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma UNE 36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es 

realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei 

en el cas de que disposi de l’ esmentada marca de qualitat de producte. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecà niques de l’armadura presentin resultats conformes als 

marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el cas d’altres processos, s’acceptarà el lot quan els assaigs de tracció  i doblat compleixin amb les 

especificacions establertes. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES 

 

 

 

 

56 

  

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

d’alguna especificació, es rebutjaria el lot. 

En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d’adherè ncia, s’acceptarà el lot si es compleixen les 

especificacions definides a l’art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a 

donar un incompliment d’ alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació  excessiu que pugui afectar a les seves condicions d’adherència. Es 

considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta 

superior al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat l’òxid, l’altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l’art. 32.2 de la 

EHE-08. 

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l’armadura que presenti defectes, i es procedirà 

al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia substitució de l’ar madura defectuosa. 

En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 

 

 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D3 - LLATES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D31000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres r ectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

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

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

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

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 56533) ( C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 
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- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

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

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

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

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

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

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

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix: 
┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │      Tolerància (mm)        │ 
│────────────────────────────────────────│ 
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 - Torsió:  ± 2° 
  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

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

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0D6 - PUNTALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D629A0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apunta laments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 

 - Puntal metàl·lic telescòpic 

PUNTAL DE FUSTA: 

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

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 p er la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasio nats pel nombre màxim d'usos. 

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

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

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) ( 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: 
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Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixac ió de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets d e platina plana i amb forats per a poder-lo 

clavar si cal. 

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

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària  de muntatge: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                │         Llargària del 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 │    -    │    -    │ 
│      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 sev es condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0D7 - TAULERS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D7UC02,B0D71130,B0D71120. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Taulers encofrats. 

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 te nir les arestes vives. 

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

Ha de conservar les seves característiques per al n ombre 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 p er 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 56533) ( 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 

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 ca res. 

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES 

 

 

 

 

61 

  

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 sev es condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B3 - MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE  CONTENCIÓ 
B35 - MATERIALS PER A CONTENCIONS 
B35B - MATERIALS PER A MURS PREFABRICATS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Placa de formigó armat prefabricada de forma crucif orme obtinguda d'un procés d'emmotllament i 

armadura metàl· lica d'acer galvanitzat per armar t erraplens i fleixos necessaris per al seu 

suport. 

PLACA DE FORMIGÓ: 

En la fabricació de la peça s'han de complir les pr escripcions establertes en la norma EHE-08, 

en especial les que fan referència a la seva durabi litat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció 

de les classes d'exposició. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació  de les peces han de complir les condicions 

fixades en les normes EHE-08 i UNE-EN 13369. 
 El conglomerat utilitzat ha de complir les condici ons establertes en el Plec RC-08. Ha de ser 
del tipus pòrtland o putzolànic d’una classe no inf erior a la 32,5. 
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No s’ha d’utilitzar ciment aluminós ni mescles de c iment de procedè ncia diferent. L’ús de 
ciment d’altres tipus requereix una justificació es pecial. 
No s’han d’utilitzar, ni quan es pasta ni en la cur a del formigó, aigü es que produeixin 
eflorescències o que originin pertorbacions en el p rocés d’adormiment i d’enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació h an de permetre garantir d’ adequada 
resistència i durabilitat del formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial  amb els àlcalis del ciment, ni s’ han de 
descompondre a causa dels agents exteriors a que es tan sotmesos a l’obra. 

No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres  toves, friables ni poroses, ni les que 

tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, 

sulfurs o sulfits. La peça no ha de tenir fissures,  deformacions, escrostonaments ni cantells 

escantonats. 

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tot a la superfície. 

La cara vista ha de ser plana i els angles i les ar estes rectes. 

Ha de portar quatre ancoratges metàl·lics d'acer ga lvanitzat, al damunt dels quals s'han de 

roscar les armadures amb  dues femelles per armadur a. 

La placa ha de portar dos perns passants a banda i banda, per facilitar-ne la presentació en 

posició vertical durant la col·locació. 

Els junts horitzontals han de ser de suro aglomerat  amb resines resistents a l'acció de 

l'aigua. 

Els junts verticals han de ser d'escuma de poliuret à de cèl·lules obertes i secció quadrada de 

4 cm de costat. 

Llargària:  1,5 m 

 Amplària:  1,5 m 

 Diàmetre dels perns:  16 mm 

 Pes específic:  >= 23 kN/m3 

Absorció d'aigua:  <= 2% 

 Gelabilitat (20 cicles de gel-desglaç, UNE 127002) :  Ha de complir 

Toleràncies: 

- Llargària:  ± 5 mm 

 - Amplària:  ± 5 mm 

 FLEIX D'ACER: 

 El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme, sense 

taques, ni discontinuïtats, ni esquerdes, ni inclus ions de flux, ni cendres, ni bombolles, ni 

ratlles ni punts sense galvanitzar. 

Ha de tenir dos forats en un extrem per a subjectar -la a l'ancoratge de la placa de formigó 

armat. 

La femella d'unió també ha de ser d'acer galvanitza t. 

Tipus d'acer:  S275JR 

Recobriment de zinc:  >= 600 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Límit elàstic:  >= 260 N/mm2 

Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Les plaques de formigó , amb els c antells i les superficies protegides. Les 

armadures, s'han de subministrar conjuntament amb l es femelles de subjecció. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES 

 

 

 

 

63 

  

Emmagatzematge: Les plaques de formigó, de manera q ue no rebin cops ni estiguin sotmeses a cà 

rregues que puguin esquerdar-les, escantonar-les o trencar-les. Apilades horitzontalment, les 

piles han de ser de 6 peces com a màxim. Les armadu res, col·locades sobre fusta evitant el 

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 subminist rada 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). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, com ara homologació del producte, 

autorització d’ú s, aplicacions realitzades, etc. 

- Controls de fabricació: 

     - La empresa subministradora ha d’avisar a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació de l’inici de la campanya de fabricació, per tal 

d’enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. 

     - L’inspector enviat ha de tenir accé s als registres de control de qualitat on figuren les mesures de paràmetres dimensionals o mecànics 

de l’element corresponent. En el transcurs d’aquesta visita, prèvia al començament de la producció, s’han de realitzar els controls 

següents: 

          - Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i d’ autocontrol de qualitat segons ISO-

9002, i de la seva vigència. 

          - Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial è mfasi respecte als documents que identifiquen els 

controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d’acceptació i rebuig, 

i tractament de les disconformitats. 

          - Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui suficient i en el seu defecte, 

demanar-ne més. 

          - Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta marca i la identificació de les 

proves a què  han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot. 

          - Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’ aplicació efectiva dels controls. 

          - Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació , condicionament i càrrega de les peces. 
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     - Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la fabricació corresponent a l’obra i 

dels controls efectuats. 

Controls de recepció a obra: 

      - Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 

          - Marcatge CE per a productes de la construcció com a conseqüència de l’aplicació de la Directiva 89/106/CEE. 

          - Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-08 

          - Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de cada lot, incloent els resultats dels assaigs 

corresponents a característiques mecàniques, geomè triques i altres que justifiquin l’adequació del producte a les exigències del plec de 

condicions. 

          - Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o imperfeccions, etc. 

          - Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 

OPERACIONS DE CONTROL EN  PLAQUES DE MURS ANCORATS AMB FLEIXOS SOBRE TERRAPLÈ: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material subministrat i recepció del corresponent certificat de qualitat del fabricant  on es garanteixin les condicions 

exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà  prescindir dels 

assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons 

control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  

- Comprovació de les característiques geomètriques d’un 10% de les peces. 

- Sobre la mateixa mostra es realitzarà una comprovació en obra del gruix de galvanitzat (mè tode magnètic (UNE-EN ISO 1461). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, o que 

arribin a l’obra sense el certificat de garantia i identificacions corresponents. 

Els criteris d’acceptació, d’acceptació despré s de reparació, i de rebuig seran conformes amb les Normes vigents segons el Plec de 

condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula l’execució de les obres. 

 INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN PLAQUES PER A MURS ANCORATS AMB FL EIXOS SOBRE 

TERRAPLÈ: 

En cas d’incompliment d’un assaig de comprovació de característiques mecà niques, químiques o de recobriment de galvanitzat, a 

laboratori, es prendran dues mostres més del mateix lot repetint-se l’assaig conflictiu sobre elles. El lot s’acceptarà si els dos resultats són 

satisfactoris. 
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- En cas d’observar irregularitats en les comprovacions geomè triques o de recobriment en obra, es rebutjarà la peça afectada i s’ampliarà 

el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 

 

B3L - MATERIALS PER A LA CONTENCIÓ I PROTECCIÓ DE T ALUSSOS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elements necessaris per a subjectar les malles metà l·liques per a protecció de talussos. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Cable d'acer 

 - Placa de fixació 

 - Picot d'acer galvanitzat 

 CABLE D'ACER GALVANITZAT PER A LA SUBJECCIÓ DE MAL LES PROTECTORES DE TALUSSOS: 

No ha de tenir punts d'oxidació, retorciments ni de sperfectes a la seva superfície. 

El trenat dels cordons s'ha de fer en sentit invers , uns respecte als altres, per tal 

d'assegurar tant com es pugui, que no es retorçaran  ni modificaran durant l'operació de cosit 

corresponent. 

El diàmetre de cable ha de ser, com a mínim, un 25%  més gran que el diàmetre del filferro que 

forma la malla protectora. 

Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 

 Puresa del zinc:  98,5% 

 Resistència a la tracció:  >= 700 N/mm2 

PLACA DE FIXACIÓ D'ACER LAMINAT I GALVANITZAT EN CA LENT PER A ANCORATGES METÀL·LICS: 

Ha de tenir la superfície llisa i el gruix uniforme . 

No ha de tenir picadures, exfolacions, porus, rasca des ni d'altres defectes de laminació. 

El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha d e ser llis, d'aspecte uniforme i sense 

taques, esquerdes, discontinuïtats, inclusions de f lux, cendres, bombolles, ratlles ni punts 

sense galvanitzar. 

El tall de la placa s'ha de realitzar per mitjà d'o xitall. 

Els forats s'han de fer al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser l'especificat en el 

projecte. 

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

Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 

 Puresa del zinc:  98,5% 

  Tipus d'acer:  S275JR 

Límit elàstic:  >= 260 N/mm2 

Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2 

PICOT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER L'ANCORATGE DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS: 

No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rasc ades ni d'altres defectes de laminació. 

Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 

 Puresa del zinc:  98,5% 

 Diàmetre:  20 mm 

 Llargària:  1 m 
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  Tipus d'acer:  S275JR 

Límit elàstic:  >= 260 N/mm2 

Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CABLE: 

Subministrament: En bobines. 

Cada bobina ha de portar una etiqueta amb les dades  següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Característiques de l'acer 

 - Tipus de cable 

 - Diàmetre 

 - Llargària del cable 

 Emmagatzematge: en la seva bobina, en llocs secs. 

PLACA I PICOT: 

Subministrament: Cada element de fixació ha de port ar gravades les sigles d'identificació del 

fabricant i el símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: al seu embalatge, en llocs secs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAME NTS 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUC CIÓ VOLUMS 
B7J2 - MATERIALS PER AL REBLERT DE JUNTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7J20170. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Cordó d'escuma de polietilè de cel·la tancada, de s ecció circular, de 6 a 50 mm de diàmetre, 

obtingut per extrusió contínua. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Densitat aparent:  aprox. 40 kg/m3 

 Resistència a la tracció longitudinal:  >= 36 N/mm 2 

Resistència a la tracció transversal:  >= 28 N/mm2 

Allargament longitudinal:  >= 13% 

 Allargament transversal:  >= 7% 

 Absorció d'aigua:  Nul·la 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 0,5 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En bobines protegides per a evitar  deformacions. L'embalatge ha de portar la 

indicació del producte que conté. 

Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits  del sol i les humitats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B7J5 - SEGELLANTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials plàstics de diferent composició, sense fo rma específica que serveixen per a tancar 

un junt entre materials d'obra per a que en quedi g arantida l'estanquitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cau txú de silicona, d'elasticitat permanent, 

amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o  neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elast òmer bicomponent de resines epoxi i cautxú 

de polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent : Màstic de poliuretà amb additius i 

càrregues d'elasticitat permanent 
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- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consis tència plàstica de polímers acrílics en 

dispersió aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròp ic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'ò leo-resines amb additius i càrregues de 

plasticitat permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació e n fred, a base de betums asfàltics, 

resines, fibres minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 

càrregues minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocompon ent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i  la utilitzada per a plaques de cartó-guix, 

la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb 

pistola. 

Característiques físiques: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus massilla  │Densitat  │Temperatura │Deformació │Resistència a │ 
│                │ a 20°C   │d'aplicació │màx. a 5°C │  temperatura │ 
│                │ (g/cm3)  │            │           │             │ 
│────────────────│──────────│────────────│───────────│─────────────│ 
│Silicona neutra │1,07-1,15 │ -10 - +35°C │  20-30%   │ -45 - +200°C │ 
│Silicona àcida  │1,01-1,07 │ -10 - +35°C │  20-30%   │     -       │ 
│ó bàsica        │          │            │           │             │ 
│Polisulfur      │ >= 1,35  │ -10 - +35°C │   30%     │ -30 - +70°C │ 
│bicomponent     │          │            │           │             │ 
│Poliuretà       │   1,2    │   5 - 35°C │  15-25%   │ -30 - +70°C │ 
│monocomponent   │          │            │           │             │ 
│Poliuretà       │ 1,5-1,7  │   5 - 35°C │   25%     │ -50 - +80°C │ 
│bicomponent     │          │            │           │             │ 
│Acrílica        │ 1,5-1,7  │   5 - 40°C │  10-15%   │ -15 - +80°C │ 
│De butils       │1,25-1,65 │  15 - 30°C │   10%     │ -20 - +70°C │ 
│D'óleo-resines  │1,45-1,55 │ -10 - +35°C │   10%     │ -15 - +80°C │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Característiques mecàniques: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus massilla   │Resistència a │Mòdul d'elasticitat al │ Duresa  │ 
│                 │  la tracció │100% d'allargament     │Shore A  │ 
│                 │   (N/mm2)   │  (N/mm2)              │         │ 
│─────────────────│─────────────│───────────────────────│─────────│ 
│Silicona neutra  │   >= 0,7    │          0,2          │12° - 20° │ 
│Silicona àcida   │   >= 1,6    │          0,5          │25° - 30° │ 
│ó bàsica         │             │                       │         │ 
│Polisulfur       │   >= 2,5    │          -            │   60°   │ 
│bicomponent      │             │                       │         │ 
│Poliuretà        │   >= 1,5    │          0,3          │30° - 35° │ 
│monocomponent    │             │   0,3 - 0,37 N/mm2    │         │ 
│                 │             │(polimerització ràpida) │         │ 
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│Poliuretà        │      -      │         1,5           │    -    │ 
│bicomponent      │             │                       │         │ 
│Acrílica         │      -      │          0,1          │    -    │ 
│De butils        │      -      │          -            │15° - 20° │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la  humitat de l'aire, i es converteix en una 

massa consistent i elàstica. 

Base:  Cautxú-silicona 

 Allargament fins al trencament: 

- Neutra:  >= 500% 

- Àcida o bàsica:  >= 400% 

 MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 

elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base:  Polisulfurs + reactiu 

 Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 

 MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la  humitat de l'aire, i es converteix en una 

massa consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 

 Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 

 MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua  de la massa, la qual es converteix en una 

pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasti citat. 

Base:  Polímers acrílics 

 MASSILLA DE BUTILS: 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en  contacte amb l'aire, i es converteix en 

una pasta tixotròpica elàstica. 

Base:  Cautxú-butil 

 MASSILLA D'OLEO-RESINES: 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superf icial protectora i resistent i manté 

l'interior plàstic. 

Base:  Oleo-resines 

 MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Mesclats els components, sense escalfar els materia ls a una temperatura >= 38°C, ha de donar 

un producte homogeni amb la consistència adequada p er a la seva aplicació per abocament, 

pressió o extrussió  , com a mínim 1 hora després d e la seva preparació. 

Base:  Cautxú-asfalt 

 Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 

 MASSILLA ASFÀLTICA: 

Resiliència a 25°C:  78% 

 ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
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 Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 

 Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 

 Resistència a la tracció (DIN 53571) 

- a 20°C:  15 N/cm2 

- a -20°C:  20 N/cm2 

 Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 

 Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 

 MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva co rrecta aplicació. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions ne cessàries per a la seva aplicació. 

Classificació dels materials : 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                        │           Principal mecanisme d’adormiment        │ 
│                        │───────────────────────────────────────────────────│ 
│   DESCRIPCIÓ           │      Pasta d’assecat      │  Pasta d’adormiment   │ 
│                        │(en pols o llesta per l’ús) │     (Només en pols)   │ 
│────────────────────────│───────────────────────────│───────────────────────│ 
│Pasta de farcit         │            1A             │          1B           │ 
│Pasta d’acabat          │            2A             │          2B           │ 
│Compost mixt            │            3A             │          3B           │ 
│Pasta sense cinta       │            4A             │          4B           │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│         │         │ Penetració a   │Fluència a 60°C │Adherència      │ 
│  Tipus  │Densitat │25°C,150g i 5s  │UNE 104-281(6-3) │5 cicles a -18°C │ 
│massilla │(g/cm3)  │UNE 104-281(1-4) │     (mm)       │UNE 104-281(4-4) │ 
│         │         │     (mm)       │                │                │ 
│─────────│─────────│────────────────│────────────────│────────────────│ 
│Cautxú   │1,35-1,5 │    <= 23,5     │      <= 5      │  Ha de complir │ 
│asfalt   │(a 25°C) │                │                │                │ 
│Asfàltica │  1,35   │     <= 9       │      <= 5      │  Ha de complir │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En envàs hermètic. 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ,  ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 

ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 

posició vertical, en lloc sec i a una temperatura e ntre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mes os. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticamen t i protegit de la intempèrie. Temps màxim 

d'emmagatzematge sis mesos. 
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ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 

temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne 

la compatibilitat dels materials. 

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la i ntempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

 - Instruccions d'ús 

 - Pes net o volum del producte 

 - Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN  MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 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 usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres,  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan 

la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada,  

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:   



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES 

 

 

 

 

72 

  

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:   

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar estampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, embalatge o documentació comercial.  

El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:  

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcat  

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i us previst 

- Informació sobre les característiques essencials 

OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent on es  garanteixi el compliment de les 

condicions establertes al plec. 

-  Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament, es realitzaran els assaigs d’identificació 

següents:(UNE 104281-0-1) 

     - Assaig de penetració  

     - Assaig de fluència  

     - Assaig d’adherència  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d’ acord a la norma UNE 104281-0-1. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

No s’acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de fabricació garantint el compliment de les 

condicions establertes al plec. 

En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà  el mateix sobre dues mostres més del mateix lot, 

acceptant-ne únicament quan els dos nous resultats compleixin les especificacions. 

 

 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
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BB4 - BARRERES ANTIENLLUERNANTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a la formació de barreres antienlluer nants. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Malla de polièster de tenacitat alta, amb suports  de tubs d’acer i cable tensor. 

MALLA: 

Ha de tenir la forma i dimensions especificades a l a DT. 

La mida de la malla ha de ser l’adient per tal de p roduir l’efecte de pantalla 

antienlluernant. 

La malla ha de ser capaç de resistir sense deformac ions, la pressió del vent a 100 km/h. 

Ha de ser resistent als raigs ultraviolats.  

 La malla desenrrotllada ha de tenir un aspecte uni forme, amb un pas de malla homogeni i sense 

nervis trencats. 

CABLE: 

Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer ga lvanitzat. 

Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 

El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de  ser constant i uniforme. 

Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima  o la capa adjacent de cordons. 

El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 

Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclos os els de l'ànima. 

L'extrem del cable a d'estar protegit contra el des cablejat. 

Resistència dels filferros:  1600 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  + 0,05 mm 

 - Llargària: 

     - Fins a 400 m: + 5% 

     - > 400 m: + 20 m/1000 m 

SUPORTS DE TUB D’ACER GALVANITZAT: 

Ha de tenir les dimensions especificades a la DT. 

La seva secció ha de permetre la fixació de la mall a amb els elements auxiliars. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions  o defectes superficials. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  a tota la superfície. No ha de tenir 

esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobr iment. 

Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura d e pols de zinc amb resines (galvanitzat en 

fred). 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >=  345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

 Toleràncies: 

- Alçària:  ± 1 mm 

 - Diàmetre:  ± 1,2 mm 

 - Rectitud:  ± 2 mm/m 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 Subministrament: Empaquetats independentment els c omponents diferents: el rotlle de malla, el 

carret de cable i els suports amb els tensors. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els fo cus 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 
 

m de llargària necessà ria subministrada a l’obra, amb el cable i la part proporcional de 

suports inclosos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales 

 

 

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFA - TUBS I ACCESSORIS DE PVC 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BFA14640,BFA17340. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elements elaborats per emmotllament o injecció  a p artir de poli (clorur de vinil) no 

plastificat (PVC-U) per a canalitzacions a pressió.  

 S'han considerat els elements següents: 

- Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l'altre  esbocat. 

- Peces en forma de T per a derivacions 

 - Peces en forma de colze per a canvis de direcció  

 - Peces per a reduccions de diàmetre amb unions en colades 

 - Maniguets de connexió per a unions 

 S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Per a encolar 

 - Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'es tanquitat 

 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 
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puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europ ea de Lliure Canvi. 

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

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 
La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha  d’estar neta i sense escletxes, cavitats o 
d’ altres defectes superficials que impedeixin asso lir els requeriments necessàris per al seu 
ús. 
El material no ha de tenir cap element estrany visi ble a cop d’ull. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la p aret. 
La paret de l’element que hagi d’anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la llum 
visible.  
Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les  toleràncies d’ ovalitat definides a la 
taula 1 de la UNE-EN 1452-2. 
Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de complir l’ 
especificat en la UNE-EN 1452-2. 

Ha de superar els assaigs de resistència a l'impact e (UNE-EN 744) i de pressió  interna (UNE-

EN 921) tal i com determina la UNE-EN 1452-2. 

Han de complir la legislació sanitària vigent. 

Els junts han de ser estancs. 
Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser aixamflanats, 
en cap cas l’extrem llis ha de tenir cap aresta viv a. 
El material del junt d’estanquitat o l’adhesiu no h a de tenir cap efecte desfavora ble sobre 
les propietats de l’element i no ha d’afectar al co njunt, de manera que no compleixi amb els 
requisits funcionals especificats a la UNE-EN 1452- 5. 

Si l’element és per a una conducció d'aigua potable  també ha de portar les següents 

inscripcions: 

- Número del RSI 

- Inscripció "AGUA"  

Gruix mínim de la paret (mm): 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│        │           Pressions nominals PN  (bar)              │ 
│   DN   │─────────────────────────────────────────────────────│ 
│        │ PN6 │PN7,5 │ PN8  │ PN10 │PN12.5 │ PN16 │ PN20 │ PN25 │ 
│────────│─────│─────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│ 
│   12   │  -  │  -  │  -   │  -   │   -  │  -   │  1,5 │  -   │ 
│   16   │  -  │  -  │  -   │  -   │   -  │  -   │  1,5 │  -   │ 
│   20   │  -  │  -  │  -   │  -   │   -  │  1,5 │  1,9 │  -   │ 
│   25   │  -  │  -  │  -   │  -   │  1,5 │  1,9 │  2,3 │  -   │ 
│   32   │  -  │  -  │ 1,5  │  1,6 │  1,9 │  2,4 │  2,9 │  -   │ 
│   40   │  -  │ 1,5 │ 1,6  │  1,9 │  2,4 │  3,0 │  3,7 │  -   │ 
│   50   │ 1,5 │ 1,6 │ 2,0  │  2,4 │  3,0 │  3,7 │  4,6 │  -   │ 
│   63   │ 1,9 │ 2,0 │ 2,5  │  3,0 │  3,8 │  4,7 │  5,8 │  -   │ 
│   75   │ 2,2 │ 2,3 │ 2,9  │  3,6 │  4,5 │  5,6 │  6,8 │  -   │ 
│   90   │ 2,7 │ 2,8 │ 3,5  │  4,3 │  5,4 │  6,7 │  8,2 │  -   │ 
│  110   │ 2,7 │ 3,2 │ 3,4  │ 4,2  │  5,3 │  6,6 │  8,1 │ 10,0 │ 
│  125   │ 3,1 │ 3,7 │ 3,9  │ 4,8  │  6,0 │  7,4 │  9,2 │ 11,4 │ 
│  140   │ 3,5 │ 4,1 │ 4,3  │ 5,4  │  6,7 │  8,3 │ 10,3 │ 12,7 │ 
│  160   │ 4,0 │ 4,7 │ 4,9  │ 6,2  │  7,7 │  9,5 │ 11,8 │ 14,6 │ 
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│  180   │ 4,4 │ 5,3 │ 5,5  │ 6,9  │  8,6 │ 10,7 │ 13,3 │ 16,4 │ 
│  200   │ 4,9 │ 5,9 │ 6,2  │ 7,7  │  9,6 │ 11,9 │ 14,7 │ 18,2 │ 
│  225   │ 5,5 │ 6,6 │ 6,9  │ 8,6  │ 10,8 │ 13,4 │ 16,6 │  -   │ 
│  250   │ 6,2 │ 7,3 │ 7,7  │ 9,6  │ 11,9 │ 14,8 │ 18,4 │  -   │ 
│  280   │ 6,9 │ 8,2 │ 8,6  │10,7  │ 13,4 │ 16,6 │ 20,6 │  -   │ 
│  315   │ 7,7 │ 9,2 │ 9,7  │12,1  │ 15,0 │ 18,7 │ 23,2 │  -   │ 
│  355   │ 8,7 │10,4 │10,9  │13,6  │ 16,9 │ 21,1 │ 26,1 │  -   │ 
│  400   │ 9,8 │11,7 │12,3  │15,6  │ 19,1 │ 23,7 │ 29,4 │  -   │ 
│  450   │11,0 │13,2 │13,8  │17,2  │ 21,5 │ 26,7 │ 33,1 │  -   │ 
│  500   │12,3 │14,6 │15,3  │19,1  │ 23,9 │ 29,7 │ 36,8 │  -   │ 
│  560   │13,7 │16,4 │17,2  │21,4  │ 26,7 │  -   │      │  -   │ 
│  630   │15,4 │18,4 │19,3  │24,1  │ 30,0 │  -   │      │  -   │ 
│  710   │17,4 │20,7 │21,8  │27,2  │   -  │  -   │      │  -   │ 
│  800   │19,6 │23,3 │24,5  │30,6  │   -  │  -   │      │  -   │ 
│  900   │22,0 │26,3 │27,6  │  -   │   -  │  -   │      │  -   │ 
│ 1000   │24,5 │29,2 │30,6  │  -   │   -  │  -   │      │  -   │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Pressió de treball (t: temperatura servei): 

- t <= 25°C:  <= pressió nominal 

- 25 <= t <= - 45°C:  <= ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit a l’annex A 

de la UNE-EN 1452-2). 

Densitat a 23°C (ISO 1183): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 

Opacitat (UNE-EN 578) :  <= 0,2%  llum visible 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN 727):  >= 80°C 

Retracció longitudinal (UNE-EN 743):  <= 5% 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior mig (mm): 
┌────────────────────────────────┐ 
│    Diàmetre      │ Tolerància  │ 
│    nominal dn    │  Diàmetre   │ 
│──────────────────│─────────────│ 
│     <= 50        │    + 0,2    │ 
│  63 <= dn <= 90  │    + 0,3    │ 
│ 110 <= dn <= 125 │    + 0,4    │ 
│ 140 <= dn <= 160 │    + 0,5    │ 
│ 180 <= dn <= 200 │    + 0,6    │ 
│       225        │    + 0,7    │ 
│       250        │    + 0,8    │ 
│       280        │    + 0,9    │ 
│       315        │    + 1,0    │ 
│       355        │    + 1,1    │ 
│       400        │    + 1,2    │ 
│       450        │    + 1,4    │ 
│       500        │    + 1,5    │ 
│       560        │    + 1,7    │ 
│       630        │    + 1,9    │ 
│ 710 >= dn <=1000 │    + 2,0    │ 
└────────────────────────────────┘ 
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- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2  mm. La tolerància es constant per a un 

interval de gruixos nominals mí nims de paret de 1 mm. (e) es el valor superior d’aquest 

interval. 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord a mb la norma EN ISO 3126. 

TUBS: 
El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les tolerà ncies 
definides en la taula 3 de la UNE-EN 1452-2. 

Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE- EN 921) :  >= 25 MPa 

ACCESSORIS: 

Les cotes de muntatge han de coincidir amb el valor s especificats en la UNE-EN 1452-3. 

Les característiques geomètriques han de complir am b el que determina la UNE-EN 1452-3. 

PER A UNIÓ ENCOLADA: 

El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà a l diàmetre nominal de l’element. 

L’angle intern màxim de la zona d’embocadura no ha de ser superior a 0° 30'. 
Diàmetre interior mig de l’embocadura: 

┌───────────────────────────────────────┐  
│ Diàmetre nominal │ Diàmetre interior  │ 
│      dn (mm)     │ embocadura   (mm)  │ 
│                  │─────────│──────────│ 
│                  │  d mín  │ d màx    │ 
│──────────────────│─────────│──────────│ 
│     dn <= 90     │ dn + 0,1 │ dn + 0,3 │ 
│ 110 <= dn <= 125 │ dn + 0,1 │ dn + 0,4 │ 
│ 140 <= dn <= 160 │ dn + 0,2 │ dn + 0,5 │ 
│ 180 <= dn <= 200 │ dn + 0,2 │ dn + 0,6 │ 
│       225        │ dn + 0,3 │ dn + 0,7 │ 
│       250        │ dn + 0,3 │ dn + 0,8 │ 
│       280        │ dn + 0,3 │ dn + 0,9 │ 
│       315        │ dn + 0,4 │ dn + 1,0 │ 
└───────────────────────────────────────┘ 

Llargària mínima de l’embocadura: 

- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm:  12 mm 

- resta de casos:  0,5 dn + 6 mm 

UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT: 

A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma. 
El material del junt d’estanquitat ha de complir le s especificacions de la norma UNE-EN 681-1. 

Diàmetre interior mig de l’embocadura: 

- dn <= 50 mm:  dn + 0,3 mm 

- 63 <= dn <= 90 mm:  dn + 0,4 mm 

- dn >= 110 mm:  1,003dn + 0,1 mm 

Llargària d’entrada de l’embocadura :  (22 + 0,16 d n) mm 

Fondària mínima d’embocament: 

- dn <= 280 :  50 mm + 0,22dn – 2e 

- dn > 280:  70 mm + 0,15 dn – 2e 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits d e cops i dels raigs solars. 

TUBS: 

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels  raigs solars i ben ventilats. S'han 

d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre sup erfí cies planes, s'han de capicular les 

esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de 

separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m . 

ACCESSORIS: 

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels  raigs solars i ben ventilats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentaci ón Técnico-sanitaria para la elaboración, 

circulación y comercio de materiales poliméricos en  relación con los productos alimenticios y 

alimentarios. 

UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para conducción de agua. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Pa rte 1: Generalidades 

TUBS: 

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para conducción de agua. 

Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Pa rte 2: Tubos 

ACCESSORIS: 

UNE-EN 1452-3:2000 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para conducción de agua. 

Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Pa rte 3: Accesorios 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El paquet o l’albarà ha de portar les següents dades: 

- Denominació del producte 

- Contingut net 

- Nom del fabricant o raó social 

TUBS: 

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- UNE EN 1452 

- Nom del fabricant o marca comercial 
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- Sigles PVC-U 

- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm 

- Pressió nominal PN 

- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació 

- Número de la línia d’extrussió 

ACCESSORIS: 

Cada accessori ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- UNE EN 1452 

- Designació comercial 

- Diàmetre(s) nominal(s) en mm 

- Designació del material 

- Pressió nominal PN 

- Informació del fabricant 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE DOCUMENTACIÓ EN UNIÓ  AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D’ESTANQUITAT: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge 

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

     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

Sobre el junt, o be sobre l’embalatge, hi ha d’anar marcada la següent informació: 

- Tamany nominal 

- Identificació del fabricant 

- El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipus d’aplicació i la classe de duresa com a sufixes 

- Marca de certificació d’una tercera part 

- El trimestre i l’any de fabricació 

- La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix 

- Resistència als olis (O), si procedeix 

- La abreviatura del cautxú 
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- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Rei als Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 

juliol 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 

- Verificació del sistema de rases per a la correcta implantació del material. 

- Contrastar la documentació  amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i 

accessoris). 

- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

 

 

BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB3 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BFB39B20. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tubs de polietilè de densitat mitjana per a canalit zacions soterrades de transport i 

distribució de combustibles gasosos a temperatures de 40°C com a màxim. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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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 Europ ea de Lliure Canvi. 

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

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

La superfície interna i externa del tub ha de ser l lisa, ha d'estar neta i no ha de tenir 

defectes que puguin perjudicar les seves propietats  funcionals. 

Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicula rment a l'eix. 

Mesures nominals i toleràncies màximes de gruix de paret: 
+------------------------------------------------ +  
¦       ¦      Pressió màxima de treball (bar)    ¦  
¦       ¦-----------------------------------------¦  
¦       ¦                  SDR                    ¦  
¦  DN   ¦      17,6         ¦        11           ¦  
¦       ¦-------------------¦---------------------¦  
¦ (mm)  ¦Gruix  ¦Tolerància ¦ Gruix  ¦Tolerància  ¦  
¦       ¦nominal¦ de gruix  ¦nominal ¦de gruix    ¦  
¦       ¦ (mm)  ¦   (mm)    ¦  (mm)  ¦  (mm)      ¦  
¦-------¦-------¦-----------¦--------¦------------¦  
¦  20   ¦ 2,3   ¦   + 0,40  ¦  3,0   ¦  + 0,40    ¦  
¦  25   ¦ 2,3   ¦   + 0,40  ¦  3.0   ¦  + 0,40    ¦  
¦  32   ¦ 2,3   ¦   + 0,40  ¦  3,0   ¦  + 0,40    ¦  
¦  40   ¦ 2,3   ¦   + 0,50  ¦  3,7   ¦  + 0,50    ¦  
¦  50   ¦ 2,9   ¦   + 0,50  ¦  4,6   ¦  + 0,60    ¦  
¦  63   ¦ 3,6   ¦   + 0,60  ¦  5,8   ¦  + 0,70    ¦  
¦  75   ¦ 4,3   ¦   + 0,70  ¦  6,8   ¦  + 0,80    ¦  
¦  90   ¦ 5,2   ¦   + 0,80  ¦  8,2   ¦  + 1,00    ¦  
¦ 110   ¦ 6,3   ¦   + 0,90  ¦ 10,0   ¦  + 1,20    ¦  
¦ 125   ¦ 7,1   ¦   + 1,00  ¦ 11,4   ¦  + 1,30    ¦  
¦ 140   ¦ 8,0   ¦   + 1,00  ¦ 12,7   ¦  + 1,40    ¦  
¦ 160   ¦ 9,1   ¦   + 1,20  ¦ 14,6   ¦  + 1,70    ¦  
¦ 180   ¦10,3   ¦   + 1,30  ¦ 16,4   ¦  + 1,90    ¦  
¦ 200   ¦11,4   ¦   + 1,40  ¦ 18,2   ¦  + 2,10    ¦  
¦ 225   ¦12,8   ¦   + 1,50  ¦ 20,5   ¦  + 2,30    ¦  
¦ 250   ¦14,2   ¦   + 1,70  ¦ 22,7   ¦  + 2,50    ¦  
¦ 280   ¦15,9   ¦   + 1,80  ¦ 25,4   ¦  + 2,80    ¦  
¦ 315   ¦17,9   ¦   + 2,00  ¦ 28,6   ¦  + 3,10    ¦  
¦ 355   ¦20,2   ¦   + 2,30  ¦ 32,2   ¦  + 3,50    ¦  
¦ 400   ¦22,8   ¦   + 2,50  ¦ 36,4   ¦  + 3,90    ¦  
+-------------------------------------------------+  

- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 
 +-----------------------------+ 
¦  DN   ¦      Ovalació       ¦ 
            absoluta (mm)     ¦ 
¦       ¦---------------------¦ 
¦ (mm)  ¦   tub recte         ¦ 
¦-------¦---------------------¦ 
¦  20   ¦     ± 1,2           ¦ 
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¦  25   ¦     ± 1,2           ¦ 
¦  32   ¦     ± 1,3           ¦ 
¦  40   ¦     ± 1,4           ¦ 
¦  50   ¦     ± 1,4           ¦ 
¦  63   ¦     ± 1,5           ¦ 
¦  75   ¦     ± 1,6           ¦ 
¦  90   ¦     ± 1,8           ¦ 
¦ 110   ¦     ± 2,2           ¦ 
¦ 125   ¦     ± 2,5           ¦ 
¦ 140   ¦     ± 2,8           ¦ 
¦ 160   ¦     ± 3,2           ¦ 
¦ 180   ¦     ± 3,6           ¦ 
¦ 200   ¦     ± 4,0           ¦ 
¦ 225   ¦     ± 4,5           ¦ 
¦ 250   ¦     ± 5,0           ¦ 
¦ 280   ¦     ± 9,8           ¦ 
¦ 315   ¦    ± 11,1           ¦ 
¦ 355   ¦    ± 12,5           ¦ 
¦ 400   ¦    ± 14,0           ¦ 
+-----------------------------+ 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord a mb la UNE-EN 1555. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.  

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sob re superfícies planes i l'alçària de la 

pila ha de ser <= 1,5 m. 

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobr e superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en ma teriales plásticos para el suministro de 

combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: T ubos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 

- Nom o marca del fabricant 
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- Per a tubs dn<=32 mm 

     - Dià metre exterior nominal x gruix paret 

- Per a tubs dn>32 mm 

     - Diàmetre exterior nominal, dn 

     - SDR 

- Grau de tolerància 

- Material i designació 

- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 

- Referència al fluid intern que transporta el tub 

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d’identificació grogues 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 

- Contrastar la documentació  amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i 

accessoris). 

- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

 

 

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANI SMES 
BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG21RH10,BG21RP10. 

 

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 nota ble de la seva secció. 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que l es seves característiques en ú s normal 

siguin segures i sense perill per a l'usuari i el s eu entorn. 

Ha de suportar bé els ambients corrossius i els con tactes 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 fabr icant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 

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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada 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 la condu cción de cables. Parte 1: Requisitos 

generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductore s. Diámetros exteriores de los tubos para 

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y acce sorios. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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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 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació  als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs  

- Assaigs: 

     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

     - Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

     - Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/  UNE-EN ISO 1461 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació  de safates i aleatòriament un tub de cada mida 

instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.  

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

 

BGF - PALS I SUPORTS PER A LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA 
BGF3 - PALS DE FUSTA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BGF35B20. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Pal de fusta de 9 o 10 m d'alçària, de 0,47 T o 0,6 65 T d'esforç a 25 cm de la punta i per 2, 

3 o 4 cables o per a cable trenat. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser més llarga que ampla, rígida, de forma tr oncocònica, provinent de coníferes de 

creixement lent. 

La fusta ha de tenir la fibra recta, ha de ser sana , resistent, amb el seu color natural i ha 

d'estar desescorçada i seca. 

Els pals han d'estar tractats contra la putrefacció , un cop llavorats i secs, per impregnació 

amb productes antisèptics que han de complir les no rmes UNE corresponents. 

Els pals han de ser sensiblement rectes i han d'est ar ben proporcionats des del cap fins al 

peu. No s'han d'admetre aquells en què s'apreciïn t res o més curvatures o que en tinguin 

alguna molt marcada cap a la banda del cap. 

S'han d'admetre els pals que tinguin només una curv atura quan la fletxa màxima en la totalitat 

del pal no sigui superior a l'1,5% de la seva llarg ària. 

S'han de rebutjar els pals que tinguin símptomes de  podriment causats per fongs, d'atacs 

d'insectes, de buits  produïts per aus, de ferides produïdes per fregament o per cossos 

estranys i els que tinguin senyals d'haver estat so tmesos a resinació. Tampoc no s'han 

d'admetre els pals provinents d'arbres morts drets ni afectats per incendis. 

S'han d'admetre els pals amb esquerdes circulars de  <= 90° i <= 5 mm d'amplària, situades fins 

a 25 mm de fondària des del perímetre. A la resta d e la secció, s'han d'admetre fins a <= 120° 

i de la mateixa amplària. 

S'han d'acceptar esquerdes radials de 5 mm d'amplàr ia a la base del pal, quan estiguin 

contingudes en un cercle de D = 2/3 del de la secci ó total del pal. 

S'han de tolerar esquerdes longitudinals a la super fície lateral del pal quan la seva amplària 

sigui <= 1,6% del perí metre en aquest punt, quan l a fondària sigui <= 6,4% del perímetre en 

el punt corresponent o quan la seva llargària sigui  <= 10% de la llargària del pal. 

S'han de rebutjar els pals amb nusos de D > 1/4 del  D del pal en aquest punt i amb buits la 

fondària o el D dels quals siguin més grans de 25 m m. 

En una zona a partir de 1,5 m de l'extrem superior del pal totes aquestes toleràncies s'han de 

reduir al 50%. 

El cap del pal ha d'estar tallat en xamfrà amb un a ngle aproximat de 90° que ocupi uns 8 cm de 

l'extrem del pal. 

Els pals no han de tenir claus ni peces metàl·lique s excepte els admesos per a marcatge i 

identificació. 

Càrrega de ruptura nominal aplicada transversalment  a 0,25 m de la punta: 
┌──────────────────────────┐ 
│Tipus    │  Càrrega (kg)  │ 
│─────────│────────────────│ 
│0,47 T   │     470        │ 
│0,665 T  │     665        │ 
└──────────────────────────┘ 

Dimensions: 
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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Alçària (m) │Esforç (T) │Perímetre de l'extrem │Perímetre a 1,5 m  │ 
│            │          │ superior (cm)        │de la base (cm)    │ 
│────────────│──────────│──────────────────────│───────────────────│ 
│     9      │ 0,47 T   │       35             │     60            │ 
│     9      │ 0,665 T  │       40             │     68            │ 
│    10      │ 0,47 T   │       35             │     63            │ 
│    10      │ 0,665 T  │       40             │     71            │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Classe (UNE-EN 12465): 
┌────────────────────────┐ 
│  Esforç   │    Classe  │ 
│───────────│────────────│ 
│  0,47 T   │   III      │ 
│ 0,665 T   │    IV      │ 
└────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Per unitats, evitant de manejar-lo  amb instruments que puguin produir osques 

i solcs de més de 25 mm de fondà ria i evitant els arrossegaments. 

Emmagatzematge: En capes separades del terra i entr e elles, i col·locades de manera que la 

flexió no produeixi deformacions. 

Cada pal ha de portar les marques següents: 

- L'any de tractament, estampat sobre un clau de fe rro galvanitzat situat a 4 m de la base del 

pal 

- El proveïdor, la llargària del pal, la classe, l' any en què va ser tallat i les sigles del 

tractament preservant utilitzat (segons la UNE corr esponent), estampades al foc o en una placa 

metàl·lica resistent als agents externs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada 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 12465:2002 Postes de madera para líneas aéreas. Requisitos de durabilidad. 

 

 

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL ·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGWF - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A PALS I SUPORTS DE LÍNIES DE TENSIÓ 
BAIXA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGWF3000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Parts proporcionals d'accessoris per a columnes d'a cer i pals de formigó o fusta. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser  els adequats per als pals i els suports i 

no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

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

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessari s per al muntatge d'un pal. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D0B2C100,D0B28100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i co nformades, 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 afecta da ha de ser <= 1% de la secció inicial. 

El tallat de barres 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 mecàniques 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 d e 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 pr escripcions que les barres corrugades. 

En els cèrcols o estreps,  s'admeten diàmetres de d oblegament inferiors per als diàmetres <= 

12 mm, que han de complir: 

- No han d’aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

 L’acer redreçat no ha de tenir una variació signif icativa 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'aparèix er 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 circ umscriu l’element) 

- Diferència entre llargàries dels costats paral·le ls 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 temperat ura 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 reali tzar de manera que no es produeixi fissures 

o trencaments en les barres. En cas de desdoblegame nt d'armadures en calent, s'ha de prendre 

les precaucions necessà ries per a no malmetre el f ormigó amb les altes temperatures 

 Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envol tades 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 E HE-08. 

El tallat de barres 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 ver ificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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D9 - ELEMENTS COMPOSTOS PER A PAVIMENTS 
D93 - CONGLOMERATS PER A PAVIMENTS 
D938 - CONGLOMERATS DE GRANULAT-CIMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D938121K,D938129K. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elaboració del granulat-ciment en planta situada a l'obra. 

L'execució de l'element compost inclou les operacio ns següents: 

- Subministrament i acopi dels materials per a l’el aboració del granulat-ciment 

- Elaboració del granulat-ciment en planta situada a l'obra 

- Transport de la mescla al tall de treball 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per mescla homogènia de granulat s, ciment i aigua. 

El ciment no ha de ser de classe superior a 32,5 N.  Es podrà autoritzar la utilització de 

ciment de classe resistent 42,5 N en èpoques gelade s. 

No s’han d’utilitzar ciments d’aluminat de calci, n i barreja de ciments amb addicions que no 

s’ hagin fet a fàbrica. 

La dosificació ha de ser l'especificada en el proje cte o, en el seu defecte, la fixada per la 

DF. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  

Toleràncies respecte de la dosificació: 

- Grandària màxima:  0 

- Tamisatge amb tamisos superiors al 4 mm (UNE-EN 9 33-2):  ± 6% 

- Tamisatge amb tamisos inferiors al 4 mm (UNE-EN 9 33-2):  ± 3% 

- Tamisatge amb tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1 ,5% 

- Contingut de ciment, en pes:  ± 0,3% 

 - Contingut d'aigua:  -1,0% / + 0,5% 

Les quantitats han d'anar expressades en relació al  pes del granulat sec. 

Resistència a la compressió al cap de 7 dies en Mpa  (NLT 305): 

- Grava-ciment: 

     - Calçada:  4,5<= RC <= 7,0 

     - Vorals:  4,5 <= RC <= 6,0 

- Sòl-ciment:  2,5 <= RC <= 4,5 

Contingut de ciment, en pes (C): 

- Sòl-ciment:  >= 3% 

- Grava-ciment:  >= 3,5% 
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2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

La mescla s'ha d'elaborar a una planta capaç de dos ificar de manera independent els granulats, 

el ciment, l'aigua i els additius. 

La amasadora ha d'estar neta abans de començar la f abricació de la mescla, i si és de tipus 

discontinu, s'ha de buidar completament després de cada preparació. 

L'ordre d'introducció dels materials a l'amasadora ha de ser: primer granulats i ciment, i 

quan la barreja sigui homogènia, l'aigua i eventual ment els additius. 

La mescla s'ha de fer just abans de l'utilització p er tal d'evitar emmagatzematges. 

El transport al lloc d'utilització s'ha de fer sens e produir disgregacions ni pèrdues 

d'humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA-CIMENT: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- De cada procedència del material granular i per qualsevol volum de producció  previst, es prendran 4 mostres (UNE-EN 932-1) i sobre 

cadascuna d’elles es determinarà: 

     - Coeficient de ‘Los Ángeles’ (UNE-EN 1097-2), en granulat gros 

     - Índex de llenques (UNE-EN 933-3) 

     - Proporció de partícules triturades de l’àrid gros (UNE-EN 933-5); 

     - Contingut ponderal de compostos totals de sofre i sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1);  

     - Granulometria (UNE-EN 933-1). 

  El Director d’Obra podrà ordenar la realització dels segü ents assaigs addicionals: 

     - Proporció de terrossos d’argila de l’àrid gros i de l’à rid fi (UNE 7133); 

     - Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE-EN 933-8) i, al seu cas, de blau de metilè  (UNE-EN 933-9); 
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     - Límit líquid (UNE 103103) i índex de plasticitat (UNE 103104); 

  Si amb l’àrid per la fabricació  de la grava-ciment s’aportés certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques 

obligatòries de l’article 513 del PG3 o estigués en possessió d’ una marca, segell o distintiu de qualitat homologat, els criteris descrits fins 

ara per realitzar el control de procedència d’aquest àrid no seran d’aplicació obligatòria. 

- Examen de la descà rrega del material granular a l’apilament o a l’alimentació de la central de fabricació, i de la mescla a la sortida del 

mesclador. 

- Per cada 1.000 m3  de material granular o cada dia si s’empra menys material, sobre un mínim de 2 mostres: 

     - Granulometria per tamisatge (UNE-EN 933-1) per cada fracció de l’àrid de grava-ciment; 

     - Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE-EN 933-8) i, al seu cas, de blau de metilè  (UNE-EN 933-9); 

- Per cada 5.000 m3 d’àrids o una vegada a la setmana si s’empra menys material: 

     - Índex de llenques (UNE-EN 933-3) 

     - Límit líquid (UNE 103103) i índex de plasticitat (UNE 103104); 

     - Proporció de partícules triturades de l’àrid gros (UNE-EN 933-5); 

- Al menys una vegada per lot i en tot cas 2 vegades al dia: 

     - Determinació de la humitat del material (UNE 103300). 

- Al menys una vegada per lot: 

     - Control del consum mig de ciment. 

- Cada 100 m3: 

     - Fabricació  de provetes (NLT-310) i comprovació de la resistència a compressió  (NLT-305). 

- Al menys una vegada al mes o quan es canviï de procedència: 

     - Contingut de matèria orgànica (UNE 103204); 

     - Contingut ponderal de compostos totals de sofre i sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1);  

     - Coeficient de ‘Los Ángeles’ (UNE-EN 1097-2), en granulat gros 

     - Proporció de terrossos d’argila de l’àrid gros i de l’à rid fi (UNE 7133); 

- Cada 2.500 m3: 

     - Determinació de la reactivitat del material granular amb els àl calis del ciment (UNE 146507-1); 

     - Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat (UNE 103501) 
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- Una vegada per cada tipus de compost: 

     - Determinació del termini de treballabilitat (UNE 41240); 

     - Assaig d’espectrografia d’infrarojos. 

- En cas necessari, segons el criteri del Plec de Prescripcions Tè cniques Particulars o del Director d’Obra: 

     - Assaig de lixiviació del material granular (NLT-326). 

OPERACIONS DE CONTROL EN SÒL-CIMENT: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- De cada procedència del material granular i per qualsevol volum de producció  previst, es prendran 4 mostres (UNE-EN 932-1) i sobre 

cadascuna d’elles es determinarà: 

     - Límit líquid (UNE 103103) i índex de plasticitat (UNE 103104); 

     - Contingut de matèria orgànica (UNE 103204); 

     - Contingut ponderal de compostos totals de sofre i sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1);  

     - Granulometria (UNE-EN 933-1). 

- Examen de la descà rrega del material granular a l’apilament o a l’alimentació de la central de fabricació, i de la mescla a la sortida del 

mesclador. 

- Per cada 1.000 m3  de material granular o cada dia si s’empra menys material, sobre un mínim de 2 mostres: 

     - Límit líquid (UNE 103103) i índex de plasticitat (UNE 103104); 

- Com a mínim 2 vegades al dia, sobre  al menys una mostra representativa de la mescla de components en sec (UNE-EN 932-1): 

     - Granulometria (UNE-EN 933-1). 

- Al menys una vegada per lot i en tot cas 2 vegades al dia: 

     - Determinació de la humitat del material (UNE 103300). 

- Al menys una vegada per lot: 

     - Control del consum mig de ciment. 

- Cada 100 m3: 

     - Fabricació  de provetes (NLT-310) i comprovació de la resistència a compressió  (NLT-305). 

- Al menys una vegada al mes o quan es canviï de procedència: 

     - Contingut de matèria orgànica (UNE 103204); 
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     - Contingut ponderal de compostos totals de sofre i sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1);  

- Cada 2.500 m3: 

     - Determinació de la reactivitat del material granular amb els àl calis del ciment (UNE 146507-1); 

     - Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat (UNE 103501) 

- Una vegada per cada tipus de compost: 

     - Determinació del termini de treballabilitat (UNE 41240); 

     - Assaig d’espectrografia d’infrarojos. 

- En cas necessari, segons el criteri del Plec de Prescripcions Tè cniques Particulars o del Director d’Obra: 

     - Assaig de lixiviació del material granular (NLT-326). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2 per dia, se n’ha de realitzar un durant el matí i l’altre a la tarda. 

Les provetes per la comprovació de la resistència a compressió,  es fabricaran a partir de mostres agafades a la descàrrega del mesclador, i 

es conservaran segons les condicions previstes a la UNE 83301. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Si el contingut ponderal de sulfats solubles (SO 3) (UNE 103201) als materials granulars que es faran servir, fos superior a 0,5% en massa, 

haurà d’emprar-se un ciment resistent als sulfats i aïllar adequadament aquestes capes del ferm de les obres de p as de formigó. 

Es considerarà com a lot, que s’acceptarà o es rebutjarà  en bloc, al menor que resulti d’aplicar els criteris següents: 

- 500 m de calçada; 

- 3.500 m2 de calçada; 

- La fracció construïda diàriament. 

Si la resistència mitja de les provetes del lot als 7 dies fos superior a la mí nima i inferior a la màxima, s’acceptarà el lot. 

Si la resistència mitja fos superior a la màxima hauran de realitzar-se juntes de contracció per serratge a una distà ncia no superior a la 

indicada anteriorment (entre 3 i 4 m) i de forma que no quedin a menys de 2,5 m de possibles esquerdes de retracció que s’hagin pogut 

formar. 

Si la resistència mitja fos inferior a la mínima exigida, però no al seu 90%, el Contractista podrà triar entre acceptar les sancions previstes al 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o sol·licitar la realització d’ assaigs d’informació. Si fos inferior al 90% de la mínima exigida, el 

Contractista podrà triar entre demolir el lot o esperar als resultats dels assaigs de resistència sobre testimonis. 
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Els assaigs d’informació per l’avaluació de la resistència mecànica del lot no conforme es realitzaran, si s’escau, comparant els resultats 

d’assaigs a compressió simple de testimonis extrets d’ aquest lot amb els extrets d’un lot acceptat. Aquest haurà d’estar lo més proper 

possible i amb unes condicions de posta en obra similars a les del lot no conforme. 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà el nombre de testimonis a extreure en cadascun dels lots (acceptat i no conforme), que 

en cap cas haurà de ser inferior a 4. L’edat de trencament dels testimonis, que serà  la mateixa per ambdós lots, serà fixada per la DF. 

El valor mig dels resultats dels testimonis del lot no conforme es comprovarà amb el valor mig dels extrets al lot acceptat: 

- Si no fos inferior, el lot es podrà acceptar; 

- Si fos inferior a ell però no al seu 90%, s’aplicarà al lot les sancions previstes al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars; 

- Si fos inferior al seu 90% però no al seu 80%, el Director d’Obra podrà aplicar les sancions previstes pel Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars o ordenar la demolició  del lot i la seva reconstrucció, per compte del Contractista; 

- Si fos inferior al seu 80%, es demolirà el lot i es reconstruirà, per compte del Contractista. 

 Si no es compleix alguna de les condicions indicades es rebutjarà el lot, que serà demolit, i el seu producte traslladat a abocador o emprat 

com indiqui la DF. 
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1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
13 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
132 - MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Construcció de mur de contenció fet amb blocs espec ials de morter de ciment de forma 
prismàtica, de 20x30x40 cm, amb espàrrecs d’ acer p er unió vertical dels blocs, i malla 
plàstica per arriostrament, enterrada al trasdòs 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Excavació de la rasa del fonament o base 

- Formigonament de la rasa de fonament o base 

- Compactació de la base 

- Col·locació del tub de drenatge, i connexió  del mateix a la xarxa de desguàs i protecció 

amb una malla geotèxtil 
- Muntatge i col·locació dels blocs per filades hor itzontals 
- Aportació de graves 
- Col·locació de la malla geored per arriostrament del mur 
- Aportació de terres, estesa i compactació per est rats 
- Comprovació de la compactació de la base de recol zament 
- Càrrega i transport a l’abocador o lloc d’us dels  materials sobrants 
FONAMENT: 
 Les dimensions dels fonaments cal que siguin les i ndicades a la DT 
El formigó col·locat als fonaments no ha de tenir d isgregacions o buits a la massa. 
La secció del fonaments no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció  d'elements 
de l'encofrat ni d'altres. 
DRENATGE: 
A la base del mur s’ha de col·locar un tub de drena tge, protegit per un geotè xtil, i 
connectat a la xarxa de desguàs, o a un punt on pug ui evacuar l’aigua. 
Els 50 cm que resten al darrera del mur, han d’ est ar reblerts amb graves, per permetin 
facilitar l’evacuació de l’aigua. 
MUR: 

La forma del mur, disposició de les peces i dimensi ons han de ser les indicades a la DT. 

El conjunt del mur i el terraplè ha de ser estable.  

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els blocs han de quedar disposats al portell i munt ats en filades horitzontals. 
Han de quedar travats entre ells per un sistema de clavilles d’acer. 

La cara exterior del mur ha de ser plana i aplomada . 
No hi ha d’haver cap falca de fusta entre els blocs . 

La part superior del terraplè ha de tenir el penden t adequat per evacuar l'aigua. 
Els blocs de la fila inferior han de quedar recolza ts sobre la solera d'assentament de 
formigó. 
Toleràncies d'execució del parament: 

- Replanteig:  ± 3,0 cm 
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- Aplomat:  - 0,5% h 
- Planor :  ± 0,5 cm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

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

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. 
Cal preveure els sistemes de drenatge, tant provisi onals com definitius, per evitar danys a 
les obres executades.  
SOLERA PER A FONAMENT: 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requ ereix l'aprovació explícita de la DF. 
Qualsevol variació  en les condicions del terreny q ue difereixi sensiblement de les suposades 
s'han de notificar immediatament a la DF per que pu gui introduir les mesures correctores que 
estimi convenients. 

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

la part afectada. 
 La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5 °C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests lí mits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabric ació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

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

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  s ense que es produeixin disgregacions. 

La compactació s'ha de fer per vibratge. 
 El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre qu e sigui possible. 
MUNTATGE DEL MUR: 

No s'ha de treballar amb pluja o neu. Si durant l'e xecució  de la partida es donessin aquestes 

circumstàncies, s'han de revisar les parts fetes, i  desfer i tornar a fer les parts danyades. 

Les peces s'han de col·locar per filades senceres. 
Les malles d’arriostrament s'han de col·locar perpe ndicularment a la superfície del mur, i amb 
un pendent màxim del 4%. 
Les armadures s'han d'unir a les peces de formigó a mb les clavilles d’unió dels blocs. 
La disposició de les malles, la seva fondària i sep aració en alçada ha de se la indicada a la 
DT.  

No es pot muntar una filada nova fins que la inferi or tingui col· locades les armadures de la 

part baixa i aquestes estiguin subjectes per una ca pa de terres de 35 cm de gruix, compactada. 
 El rebliment s'ha de realitzar per capes horitzont als. 
La col·locació de les capes de terres s'ha de fer p aral· lelament al parament format per les 
plaques. 
Els camions no han de circular a menys de 2 m. del parament. 
No s'utilitzaran màquines d'erugues en contacte dir ecte amb les armadures. 
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El pas de compactadors pesats ha de quedar limitat a una distà ncia de 1 metre del parament. 
La compactació en aquesta zona cal fer-la amb màqui nes vibrants lleugeres accionades 
manualment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària executada realment, amidada segons l es especificacions del projecte, comprovada 

i acceptada expressament per la DF. 
El preu inclou el subministrament de tots els mater ials de parament i ancoratge, inclòs les 
clavilles de travat, les malles de travament, els t ub de drenatge, la malla geotèxtil de 
protecció, les graves i terres de reblert, i la sev a col·locació, així com els treballs 
intermedis d'aplec i posada en obra, el replanteig,  l’excavació i reblert dels fonaments, i 
qualsevol material auxiliar o treball necessari per   a la seva correcta execució. 
Aquest criteri inclou les feines d’aportació  de te rres, estesa i compactació per estrats, que 
s’han de fer a la vegada que s’aixeca el mur i el s obrepreu que comporta el reblert de les 
terres en la zona localitzada de l’extradós del mur . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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3 - CONJUNTS DE PARTIDES D'ENGINYERIA CIVIL 
39 - FERMS I PAVIMENTS 
393 - FERMS I PAVIMENTS SEMIRÍGIDS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

39313212. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Ferm per a carreteres definit segons  la Instrucció n de Carreteras DGC 6.1-IC/2003. 

S’han considerat les categories de tràfic pesat seg üents IMDp (vehicles pesats/dia):  

- T00:  >= 4000 

- T0:  < 4000, >= 2000 

- T1:  < 2000; >= 800 

- T2:  < 800; >= 200 

- T31:  < 200; >= 100 

- T32:  < 100; >= 50 

- T41:  < 50;  >= 25 

- T42:  < 25 

S’han considerat les categories d’esplanada següent s, en funció del mòdul de compressibilitat 

en segon cicle de càrrega (assaig de càrrega amb pl aca NLT 357) 

- E1:  >= 60 MPa 

- E2:  >= 120 MPa 

- E3:  >= 300 MPa 

S’han considerat els tipus de ferm següents, en fun ció dels materials constructius: 

- 1: Mescles bituminoses sobre capa granular 

- 2: Mescles bituminoses sobre sòl-ciment 

- 3: Mescles bituminoses sobre grava-ciment constru ïda sobre sòl-ciment 

- 4: Paviment de formigó 

S’han considerat els tipus de ferms següents: 

- Ferm flexible: ferm format per capes granulares n o tractades i per un paviment bituminós de 

gruix inferior a 15 cm o un tractament superficial 

- Ferm semiflexible: ferm format per capes de mes c la bituminosa, de gruix total igual o 

superior a 15 cm, sobre capes granulares no tractad es 

- Ferm semirígit: ferm format per un paviment bitum inós de qualsevol gruix sobre una o més 

capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb u n gruix del conjunt d’aquestes igual o 

superior a 20 cm 

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

 Ferm de mescla bituminosa sobre capa granular: 
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- Comprovació de la superfície d’assentament 

- Aportació i estesa del material de base, humectac ió (si és necessària) i compactació de cada 

tongada 

- Allisat de la superfície de la última tongada 

- Aplicació del reg d’imprimació 

- Estesa i compactació de cada capa de mescla bitum inosa 

- Aplicació del reg d’aherència entre cada capa de mescla bituminosa 

- Execució dels junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

Ferm de mescla bituminosa sobre capa tractada amb c iment: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació i estesa de la mescla 

- Compactació amb humectació de la base 

- Aplicació del reg d'adherència 

- Estesa i compactació de cada capa de mescla bitum inosa 

- Aplicació del reg d'aherència entre cada capa de mescla bituminosa 

- Execució dels junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

La designació de la secció  del ferm ha de ser numè rica, formada a partir de la classificació 

de la categoria de tràfic pesat, la categoria de l’ esplanada i el tipus de ferm. 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, am b una textura uniforme i sense 

segregacions. 

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant  i als perfils previstos. 

Cada una de les capes que composen el ferm, ha de c omplir les especificacions del seu plec de 

condicions. 

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

com a percentatge sobre la densitat màxima obtingud a en l'assaig Marshall (NLT-159). 

 El gruix de cada una de les capes que formen el fe rm, no ha de ser inferior en cap punt, al 

previst a la secció tipus de la DT. 

En qualsevol cas, per a alguns materials ha de comp lir: 

- Grava-ciment:  >= 20 cm; <= 25 cm 

- Sòl-ciment:  >= 20 cm; <= 30 cm 

- Grava-emulsió: 

     - T00 a T1: no admissible 

     - T2-T4:  6-12 cm 

- Grava-escòria:  >= 15 cm; <= 30 cm 

- Zahorra artificial:  >= 20 cm (15 cm en arcenes i  en seccions 3221 i 4211); <= 30 cm 

En les seccions amb més d’ una capa de mescla bitum inosa, el gruix de la capa inferior ha de 

ser més gran o igual al gruix de les superiors. 

Cada capa ha de tenir una amplà ria en la seva cara  superior igual a la de la capa 

immediatament superior més la suma dels sobreamples  per vessaments o per criteris 

constructius, en el seu cas , els quals han de comp lir l’especificat en la taula 7 de la norma 

DGC 6.1-IC/2003. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

 En esplanades de categories E2 i E3, i per a categ ories de trànsit pesat de T00 a T2, si 

l’esplanada esta formada per capes de sòls inadequa ts o marginals amb fins plàstics i capes de 

sò l adequat o seleccionat, cal col·locar una capa de separació entre amb dues capes 

(estabilització in situ amb calç en 15 cm de gruix,  geotèxtil, membrana plàstica, etc.). 

Sobre la capa granular que ha de rebre un a capa de  mescla bituminosa o un tractament 

superficial, cal realitzar prèviament un reg d’impr imació. 

 Sobre les capes de materials tractats amb ciment i  les capes de mescla bituminosa que hagin 

de rebre una capa de mescla bituminosa, s’ha de rea litzar prèviament un reg d’adherència. 

 Sobre les capes tractades amb un conglomerant hidr àulic, cal aplicar un reg de cura. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té  les condicions de qualitat i form es previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 

instruccions de la DF. 

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la c apacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir 

restes de fluidificants o aigua a la superfície. 

L’execució de cada capa s’ha de fer segons el seu p lec de condicions tècniques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplica nt l’amplària de cada capa d’ acord amb les 
seccions tipus especificades a la DT per la llargàr ia realment executada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de 

Carreteras. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 

3/75) 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

* Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-

Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 

discontinuas. 

 

 

394 - FERMS I PAVIMENTS SEMIFLEXIBLES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

39415111. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Ferm per a carreteres definit segons  la Instrucció n de Carreteras DGC 6.1-IC/2003. 

S’han considerat les categories de tràfic pesat seg üents IMDp (vehicles pesats/dia):  

- T00:  >= 4000 

- T0:  < 4000, >= 2000 

- T1:  < 2000; >= 800 

- T2:  < 800; >= 200 

- T31:  < 200; >= 100 

- T32:  < 100; >= 50 

- T41:  < 50;  >= 25 

- T42:  < 25 

S’han considerat les categories d’esplanada següent s, en funció del mòdul de compressibilitat 

en segon cicle de càrrega (assaig de càrrega amb pl aca NLT 357) 

- E1:  >= 60 MPa 

- E2:  >= 120 MPa 

- E3:  >= 300 MPa 

S’han considerat els tipus de ferm següents, en fun ció dels materials constructius: 

- 1: Mescles bituminoses sobre capa granular 

- 2: Mescles bituminoses sobre sòl-ciment 

- 3: Mescles bituminoses sobre grava-ciment constru ïda sobre sòl-ciment 

- 4: Paviment de formigó 

S’han considerat els tipus de ferms següents: 

- Ferm flexible: ferm format per capes granulares n o tractades i per un paviment bituminós de 

gruix inferior a 15 cm o un tractament superficial 

- Ferm semiflexible: ferm format per capes de mes c la bituminosa, de gruix total igual o 

superior a 15 cm, sobre capes granulares no tractad es 

- Ferm semirígit: ferm format per un paviment bitum inós de qualsevol gruix sobre una o més 

capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb u n gruix del conjunt d’aquestes igual o 

superior a 20 cm 

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

 Ferm de mescla bituminosa sobre capa granular: 

- Comprovació de la superfície d’assentament 

- Aportació i estesa del material de base, humectac ió (si és necessària) i compactació de cada 

tongada 

- Allisat de la superfície de la última tongada 

- Aplicació del reg d’imprimació 

- Estesa i compactació de cada capa de mescla bitum inosa 

- Aplicació del reg d’aherència entre cada capa de mescla bituminosa 

- Execució dels junts de construcció 
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- Protecció del paviment acabat 

Ferm de mescla bituminosa sobre capa tractada amb c iment: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació i estesa de la mescla 

- Compactació amb humectació de la base 

- Aplicació del reg d'adherència 

- Estesa i compactació de cada capa de mescla bitum inosa 

- Aplicació del reg d'aherència entre cada capa de mescla bituminosa 

- Execució dels junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

La designació de la secció  del ferm ha de ser numè rica, formada a partir de la classificació 

de la categoria de tràfic pesat, la categoria de l’ esplanada i el tipus de ferm. 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, am b una textura uniforme i sense 

segregacions. 

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant  i als perfils previstos. 

Cada una de les capes que composen el ferm, ha de c omplir les especificacions del seu plec de 

condicions. 

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

com a percentatge sobre la densitat màxima obtingud a en l'assaig Marshall (NLT-159). 

 El gruix de cada una de les capes que formen el fe rm, no ha de ser inferior en cap punt, al 

previst a la secció tipus de la DT. 

En qualsevol cas, per a alguns materials ha de comp lir: 

- Grava-ciment:  >= 20 cm; <= 25 cm 

- Sòl-ciment:  >= 20 cm; <= 30 cm 

- Grava-emulsió: 

     - T00 a T1: no admissible 

     - T2-T4:  6-12 cm 

- Grava-escòria:  >= 15 cm; <= 30 cm 

- Zahorra artificial:  >= 20 cm (15 cm en arcenes i  en seccions 3221 i 4211); <= 30 cm 

En les seccions amb més d’ una capa de mescla bitum inosa, el gruix de la capa inferior ha de 

ser més gran o igual al gruix de les superiors. 

Cada capa ha de tenir una amplà ria en la seva cara  superior igual a la de la capa 

immediatament superior més la suma dels sobreamples  per vessaments o per criteris 

constructius, en el seu cas , els quals han de comp lir l’especificat en la taula 7 de la norma 

DGC 6.1-IC/2003. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

 En esplanades de categories E2 i E3, i per a categ ories de trànsit pesat de T00 a T2, si 

l’esplanada esta formada per capes de sòls inadequa ts o marginals amb fins plàstics i capes de 

sò l adequat o seleccionat, cal col·locar una capa de separació entre amb dues capes 

(estabilització in situ amb calç en 15 cm de gruix,  geotèxtil, membrana plàstica, etc.). 
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Sobre la capa granular que ha de rebre un a capa de  mescla bituminosa o un tractament 

superficial, cal realitzar prèviament un reg d’impr imació. 

 Sobre les capes de materials tractats amb ciment i  les capes de mescla bituminosa que hagin 

de rebre una capa de mescla bituminosa, s’ha de rea litzar prèviament un reg d’adherència. 

 Sobre les capes tractades amb un conglomerant hidr àulic, cal aplicar un reg de cura. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té  les condicions de qualitat i form es previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 

instruccions de la DF. 

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la c apacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir 

restes de fluidificants o aigua a la superfície. 

L’execució de cada capa s’ha de fer segons el seu p lec de condicions tècniques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplica nt l’amplària de cada capa d’ acord amb les 
seccions tipus especificades a la DT per la llargàr ia realment executada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de 

Carreteras. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 

3/75) 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

* Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-

Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 

discontinuas. 

 

 

395 - FERMS I PAVIMENTS FLEXIBLES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

39517111. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Ferm per a carreteres definit segons  la Instrucció n de Carreteras DGC 6.1-IC/2003. 

S’han considerat les categories de tràfic pesat seg üents IMDp (vehicles pesats/dia):  

- T00:  >= 4000 

- T0:  < 4000, >= 2000 

- T1:  < 2000; >= 800 

- T2:  < 800; >= 200 

- T31:  < 200; >= 100 

- T32:  < 100; >= 50 

- T41:  < 50;  >= 25 

- T42:  < 25 

S’han considerat les categories d’esplanada següent s, en funció del mòdul de compressibilitat 

en segon cicle de càrrega (assaig de càrrega amb pl aca NLT 357) 

- E1:  >= 60 MPa 

- E2:  >= 120 MPa 

- E3:  >= 300 MPa 

S’han considerat els tipus de ferm següents, en fun ció dels materials constructius: 

- 1: Mescles bituminoses sobre capa granular 

- 2: Mescles bituminoses sobre sòl-ciment 

- 3: Mescles bituminoses sobre grava-ciment constru ïda sobre sòl-ciment 

- 4: Paviment de formigó 

S’han considerat els tipus de ferms següents: 

- Ferm flexible: ferm format per capes granulares n o tractades i per un paviment bituminós de 

gruix inferior a 15 cm o un tractament superficial 

- Ferm semiflexible: ferm format per capes de mes c la bituminosa, de gruix total igual o 

superior a 15 cm, sobre capes granulares no tractad es 

- Ferm semirígit: ferm format per un paviment bitum inós de qualsevol gruix sobre una o més 

capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb u n gruix del conjunt d’aquestes igual o 

superior a 20 cm 

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

 Ferm de mescla bituminosa sobre capa granular: 

- Comprovació de la superfície d’assentament 

- Aportació i estesa del material de base, humectac ió (si és necessària) i compactació de cada 

tongada 

- Allisat de la superfície de la última tongada 

- Aplicació del reg d’imprimació 

- Estesa i compactació de cada capa de mescla bitum inosa 

- Aplicació del reg d’aherència entre cada capa de mescla bituminosa 

- Execució dels junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

Ferm de mescla bituminosa sobre capa tractada amb c iment: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació i estesa de la mescla 

- Compactació amb humectació de la base 

- Aplicació del reg d'adherència 

- Estesa i compactació de cada capa de mescla bitum inosa 

- Aplicació del reg d'aherència entre cada capa de mescla bituminosa 
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- Execució dels junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

La designació de la secció  del ferm ha de ser numè rica, formada a partir de la classificació 

de la categoria de tràfic pesat, la categoria de l’ esplanada i el tipus de ferm. 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, am b una textura uniforme i sense 

segregacions. 

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant  i als perfils previstos. 

Cada una de les capes que composen el ferm, ha de c omplir les especificacions del seu plec de 

condicions. 

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

com a percentatge sobre la densitat màxima obtingud a en l'assaig Marshall (NLT-159). 

 El gruix de cada una de les capes que formen el fe rm, no ha de ser inferior en cap punt, al 

previst a la secció tipus de la DT. 

En qualsevol cas, per a alguns materials ha de comp lir: 

- Grava-ciment:  >= 20 cm; <= 25 cm 

- Sòl-ciment:  >= 20 cm; <= 30 cm 

- Grava-emulsió: 

     - T00 a T1: no admissible 

     - T2-T4:  6-12 cm 

- Grava-escòria:  >= 15 cm; <= 30 cm 

- Zahorra artificial:  >= 20 cm (15 cm en arcenes i  en seccions 3221 i 4211); <= 30 cm 

En les seccions amb més d’ una capa de mescla bitum inosa, el gruix de la capa inferior ha de 

ser més gran o igual al gruix de les superiors. 

Cada capa ha de tenir una amplà ria en la seva cara  superior igual a la de la capa 

immediatament superior més la suma dels sobreamples  per vessaments o per criteris 

constructius, en el seu cas , els quals han de comp lir l’especificat en la taula 7 de la norma 

DGC 6.1-IC/2003. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

 En esplanades de categories E2 i E3, i per a categ ories de trànsit pesat de T00 a T2, si 

l’esplanada esta formada per capes de sòls inadequa ts o marginals amb fins plàstics i capes de 

sò l adequat o seleccionat, cal col·locar una capa de separació entre amb dues capes 

(estabilització in situ amb calç en 15 cm de gruix,  geotèxtil, membrana plàstica, etc.). 

Sobre la capa granular que ha de rebre un a capa de  mescla bituminosa o un tractament 

superficial, cal realitzar prèviament un reg d’impr imació. 

 Sobre les capes de materials tractats amb ciment i  les capes de mescla bituminosa que hagin 

de rebre una capa de mescla bituminosa, s’ha de rea litzar prèviament un reg d’adherència. 

 Sobre les capes tractades amb un conglomerant hidr àulic, cal aplicar un reg de cura. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té  les condicions de qualitat i form es previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que excedeixen les 
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tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 

instruccions de la DF. 

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la c apacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir 

restes de fluidificants o aigua a la superfície. 

L’execució de cada capa s’ha de fer segons el seu p lec de condicions tècniques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplica nt l’amplària de cada capa d’ acord amb les 
seccions tipus especificades a la DT per la llargàr ia realment executada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de 

Carreteras. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 

3/75) 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

* Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-

Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 

discontinuas. 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RES IDUS 
E22 - MOVIMENTS DE TERRES 
E221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny 

- Excavació per a caixa de paviment 

- Excavació per a buidat de soterrani 

- Excavació per a rebaix 
- Excavació per dames 

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterra ni o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, e n el seu cas 
Excavació per dames: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de l’amplària de les dames 
- Numeració i definició de l’ordre d’excavació 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, e n el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s’han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-1 5 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 

Excavació de roca amb morter expansiu: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externe s 

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

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

SPT entre 20 i 50. 
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Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat amb màquina o escarificadora (no amb 

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

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

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

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat  es deixa ratllar amb navalla, 

que té un assaig de resistència a la compressió sim ple entre 5 i 25 MPa. 

Es considera roca de resistència mitja, la que es p ot trencar amb un cop de martell i que no 

es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de r esistència a la compressió simple entre 25 

i 50 MPa. 

Es considera roca de resistència alta, la que neces sita més d’un cop de martell per trencar-

se, que té un assaig de resistència a la compressió  simple entre 50 i 100 MPa. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió é s directa quan l’existència de rampa o 

d’altres condicionants de l’obra permeten que els m itjans d’excavació realitzin l’excavació i 

la càrrega de terres. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió é s in directa quan la inexistència de rampa 

o d’altres condicionants de l’obra no permeten que els mitjans d’excavació realitzin la 

càrrega de terres i és necessària la utilització d’ una altra màquina per a aquesta funció. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

S’ha de retirar la capa superficial del terreny i q ualsevol material existent (br ossa, 

arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin desto rbar el desenvolupament de treballs 

posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra.  

S'ha de deixar una superfície adequada per al desen volupament dels treballs posteriors, lliure 

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

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

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

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

mateix grau de compactació. 

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

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots e ls materials que la DF no hagi acceptat com 

a útils. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O B UIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en s uperfí cies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres difi cultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes  o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terren ys amb dos o més costats fixos on és 
possible la maniobrabilitat de màquines o de camion s sense gran dificultat. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivella t o amb la inclinació prevista. 

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

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

existent i amb la mateixa compacitat. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requ ereix l'aprovació explícita de la DF. 

Les terres que determini la DF s'han de conservar e n una zona a part. La resta s'ha de 

transportar a un abocador autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 
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- Replanteig:  ± 100 mm 

 - Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

 - Angle del talús:  ± 2° 

EXCAVACIÓ PER DAMES: 
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d’un buidat. 
Es realitzarà l’excavació de les dames al talús, d’ acord amb la DT i prèvia aprovació 
explícita de la DF, aplicant al replanteig les segü ents dimensions: 
- Amplària inferior del talús. 
- Amplària superior del talús. 
- Amplària de la dama. 
Un cop replantejades al front del talús les dames a mb l’amplària definida, s’iniciarà per un 
dels extreme del talús l’excavació alternativa de l es dames, deixant trams de talús d’amplària 
igual a una dama per N unitats. 
Un cop finalitzada l’excavació d’una dama, es reali tzarà l’element estructural de contenció 
projectat, aquesta operació es repetirà N vegades. 
Les dames s’excavaran començant per la part inferio r del talús. 
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d’excava ció, a fi efecte de garantir les dimensions 
geomètriques dels elements estructurals 
Les terres que determini la DF s'han de conservar e n una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a una instal·lació autoritzada de gesti ó de residus. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

suspendre els treballs i avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball,  han de tenir les característiques 

següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

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

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

 EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

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

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

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

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

d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI: 

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

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

EXCAVACIÓ PER DAMES: 
Les dames s’excavaran començant per la part inferio r del talús. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de  l'excavació. 
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S'han d'extreure les terres o els materials amb per ill de esllavissada. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal  preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procé s del reblert amb morter i extracció de la 
roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es pr odueixen danys a estructures properes. Si 
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines pe rcussores i fer els forats exclusivament 
per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 

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

No inclou la tala d'arbres. 

EXCAVACIÓ: 

m3 de volum excavat segons les especificacions de l a DT, amidat com a diferència entre els 

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

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

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

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

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotamen ts per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució d e les obres. 

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

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

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

les prescripcions relatives a excavacions, entibaci ons i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 

estructural de cimientos DB-SE-C. 

 

 

E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fona ments, o de pas d’instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecà nics o manuals, de for ma contínua o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 

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

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

SPT entre 20 i 50. 

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

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

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

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

assaig SPT > 50 sense rebot. 

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

l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimens ions especificades en la DT, o en el seu 

defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

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

han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

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

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

 - Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

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

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

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

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball,  han de tenir les característiques 

següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 
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     - Corbes:  <= 8% 

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

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

 La finalització de l’ excavació de pous o rases pe r a fonaments o de lloses de fonamentació, 

s’ha de fer just abans de la col·locació del formig ó de neteja, per mantenir la qualitat del 

sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 

pugui formigonar la capa de neteja. 

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

Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol elem ent susceptible de formar un punt de 

resistè ncia local diferent de la resta, com ara ro ques, restes de fonaments, bosses de 

material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavaci ó per tal que la sabata tingui un 

recolzament homogeni. 

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

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

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

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

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

dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

 - Es treballi en una zona immediata que pugui resu ltar afectada per una possible esllavissada 

 - Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de tr eball 

 També sempre que, per altres causes (càrregues veï nes, etc.) ho determini la DF. 

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

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

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

Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’es tabilitat dels talussos i les obres veïnes, 

i s’ han de mantenir mentre durin els treballs de f onamentació. Caldrà verificar en terrenys 

argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’e xcavació. 

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

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

suspendre els treballs i avisar la DF. 

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

DF. 

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

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

condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 

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

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

existents i de compacitat igual. 

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

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

corrents d'aigua interns, en els talussos. 

EXCAVACIÓ  DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 

Quan l’excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 

supervisi l’acció de la cullera o el martell, alert ant de la presè ncia de serveis. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum excavat segons les especificacions de l a DT, amidat com a diferència entre els 

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

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

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

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

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotamen ts per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució d e les obres. 

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

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

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

les prescripcions relatives a excavacions, entibaci ons i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 

estructural de cimientos DB-SE-C. 

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

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

(PG 3/75) 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos 

IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

 

 

E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRAN ULATS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Operacions d’estesa de terres o granulats, i compac tació  si es el cas, per a reblert de 

rases, forats d’excavacions o esplanades que han d’ augmentar la seva cota d’acabat, i 

operacions de correcció de la superfície del fons d ’una excavació, prèviament al seu reblert. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d’es planades 

- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terr es adequades 

 - Reblert de rases amb canonades o instal· lacions  amb sorra natural o sorra de reciclatge de 

residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al 

tractament d’ aquests residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb grav es naturals o graves de reciclatge de 

residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al 

tractament d’aquests residus 

- Estesa de graves naturals o provenint de material  reciclat de residus d ela construcció,  

per a drenatges 

- Repàs i piconatge d'esplanada 

 - Repàs i piconatge de caixa de paviment 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rase s: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material si es tracta de graves, to t-u o granulats reciclats 

- Reblert de les rases per tongades del gruix indic at 

- Compactació de les terres o sorres 

Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 

 - Preparació de la zona de treball 

- Replanteig dels nivells 

- Aportació del material 

- Reblert i estesa per tongades succesives 

Repàs i piconatge: 

 - Preparació de la zona de treball (no inclou enti bació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 

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

una plataforma amb terres superposades, o el rebler t d’una rasa. 

El material s'ha d'estendre per tongades successive s sensiblement paral·leles a la rasant 

final. 

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

els mitjans que s'utilitzin. 

El material que s’utilitzi ha de complir les especi ficacions fixades en el plec de condicions 

corresponent. 

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

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

103501). 

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 

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

Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
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Les tongades han de quedar compactades adequadament . El grau de compactació ha de ser superior 

al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 

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

la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a 

condicions generals ha de complir: 

- Mida del granulat:  <= 76 mm 

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

REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 

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

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

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 

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

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

La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les pare ts repassades i a la rasant prevista. 

La superfície compactada no ha de retenir aigua ent ollada en cap punt. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  - 25 mm 

 - Planor:  ± 15 mm/3 m 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

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

a: 

- 0°C en reblert o estesa de grava 

 - 2°C en terraplenat amb terres adequades 

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

entollaments. 

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

(picadora de granota). 

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

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

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

ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES: 

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

estranys. 

No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 

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

REPÀS I PICONATGE: 

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

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

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

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

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 

 La partida d’obra inclou el subministrament i apor tació del material en cas de graves, tot-u 

o material provinent del reciclatge de residus de l a construcció, i no està inclòs en cas de 

que es tracti de terres. 

REPÀS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 

estructural de cimientos DB-SE-C. 

 

 

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

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 r elacionades amb el formigonament i la cura 

del formigó. 

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

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

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions 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 central s específiques 

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

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

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

l'encofrat ni d'altres. 
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La DF comprovarà l’ausencia de defectes significati us en la superficie de formigó.  En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació. 

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

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

taques, o elements adherits. 

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

massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es 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., f ora que ho autoritzi explícitament la DF. 

RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2%  dimensió en la direcció considerada, ±  50 

mm 

- Nivells: 

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

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

     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta: 

     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm  

     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:d imensió considerada): 

          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 

          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm  

          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 

- Secció  transversal (D:dimensió considerada): 

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

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

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

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

- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 

     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

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

     - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 
 
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 següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix p recaucions  explícites i l'autorització de 
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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 n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

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

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significati us 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 formig ó  amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

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 fabric ació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

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

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  s ense 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 p er 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 propo si, ha de ser aprovada per la DF. 

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

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la 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. P er a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les re sines 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 d el formigó  cal assegurar el manteniment de 

la humitat de l’element de formigó mitjançant el cu rat 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 g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: 

 No es necessari la compactació del formigó. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 

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 AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l’ estat de neteja i entrada d’aigua 

en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’ encofrat. Mesura de les dimensions de totes les 

unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal d’evitar moviments de la ferralla durant el 

formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons l’article 100. Control de l’element 

construït de l’EHE-08. 
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- Assaigs d’informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l’execució hagin assolit la qualitat 

prevista, comprovada mitjanç ant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a proves de 

càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de presc ripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l’ estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest 

cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió  la forma 

de realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l’estructura. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs d’informació  complementaria (testimonis, 

ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 

característiques de l’element formigonat. 

 

 

E32 - MURS DE CONTENCIÓ 
E32G - MURS DE CONTENCIÓ D'ELEMENTS SINGULARS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i col·locació de plaques prefabricades de formigó armat per a sosteniment de terres 

mitjançant l'armat del terraplè. 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Comprovació de la compactació de la base de recol zament 

- Muntatge i col·locació de les plaques 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i trava ment 

- Anivellament i aplomat de les plaques 

La partida no inclou les feines d'aportació de terr es, estesa i compactació per estrats, que 

s'han de fer a la vegada que s'aixeca el mur. 

CONDICIONS GENERALS: 

La forma del mur, disposició de les peces i dimensi ons han de ser les indicades a la DT. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

La cara exterior del mur ha de ser plana i aplomada . 

El conjunt del mur i el terraplè ha de ser estable.  
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Les plaques han de quedar disposades al portell i m untades en filades horitzontals. 
Les plaques de la fila inferior han de quedar recol zades sobre una solera d’assentament  de 
formigó. 

Els junts horitzontals entre les peces de formigó h an d'estar plens amb una tira de suro 

aglomerat amb resines epoxi. 

Els junts verticals entre les peces de formigó han d'estar plens amb una tira d'escuma de 

poliuretà de cel·la oberta. 

No hi pot haver cap falca de fusta entre les peces de formigó. 

La part superior del terraplè ha de tenir el penden t adequat per evacuar l'aigua. 
Separació de les armadures del terreny <= 75 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 3,0 cm 

- Aplomat:  - 0,5% h 

- Planor:  ± 1 cm/m 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de començar els treballs han d'estar fetes l' excavació i la base de formigó segons la 

DT. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requ ereix l'aprovació explícita de la DF. 
Qualsevol variació  en les condicions del terreny q ue difereixi sensiblement de les suposades 
s'han de notificar immediatament a la DF per que pu gui introduir les mesures correctores que 
estimi convenients. 

No s'ha de treballar amb pluja o neu. Si durant l'e xecució  de la partida es donessin aquestes 

circumstàncies, s'han de revisar les parts fetes, i  desfer i tornar a fer les parts danyades. 

Les peces s'han de col·locar per filades senceres. 

Les armadures s'han de col·locar perpendicularment a la superfície del mur, i amb un pendent 

màxim del 4%. 

Les armadures s'han d'unir a les peces de formigó a mb cargols i femelles. 

Les peces de formigó s'han d'apuntalar durant les f eines de terraplenat. 

No es pot muntar una filada nova fins que la inferi or tingui col· locades les armadures de la 

part baixa i aquestes estiguin subjectes per una ca pa de terres de 35 cm de gruix, compactada. 

 Si s'utilitzen falques de fusta, aquestes no poden  estar situades per sota de la tercera 

filada de peces col·locades, en cada moment del pro cés. 
El rebliment darrera les plaques s’ha de realitzar per capes horitzontals. 
Abans de començar el rebliment, s’han de falcar les   plaques de la primera fila per evitar 
qualsevol moviment. 
La col·locació de les capes de terres s’ha de fer p aral· lelament al parament format per les 
plaques. 
Els camions no han de circular a menys de 2 m. del parament. 
No s’utilitzaran màquines esplanadores d’erugues  e n contacte directe amb les armadures. 
El pas de compactadores pesats ha de quedar limitat  a una distància de 1 metre del parament. 
La compactació en aquesta zona cal fer-la amb màqui nes vibrants lleugeres accionades 
manualment. 
En el cas de murs amb pendent variable en la part a lta, l’alçària  de les plaques superiors 
s’adaptarà al pendent per escales de salt no superi or a 18 cm. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfí cie realment executada, amidada segon s les especificacions de la DT, comprovada 

i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció del terreny sobre el que s’ha d’ executar el fonament del mur. 

- Replanteig topogràfic de la fonamentació. 

- Inspecció del procés d’execució, amb control topogrà fic de la col·locació de les plaques. Es tractarà amb especial importància l’execució 

de les primeres files del mur. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

L’execució del mur es realitzarà segons les indicacions del plec de condicions.  

No s’acceptaran desviacions especialment en la col·locació  de les peces inferiors, ja que els desajustos repercutiran necessàriament en el 

conjunt del mur. 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de les toleràncies d’acabat del mur. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E7B - GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Làmina separadora col·locada no adherida. 

S'han considerat els materials següents: 

- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 3 0% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat 

- Feltre de polipropilè  format per filaments sintè tics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres d e poliester sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç l ongitudinals 

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

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els component s del sistema entre els que s'intercala. 
Les característiques del material sobre el que s’es tén la lamina haurà de coincidir amb el 
previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotè xtil. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materi als amb què hagi d'estar en contacte. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Cavalcaments: 

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm  

- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 

- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que p uguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas d e persones, equips o materials. 
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin s otmès a l'assaig de resistència a la 
intempèrie s'han de cobrir ab ans de 24 h des de la  seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material c orresponents a retalls i cavalcaments. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·loca ció, rebutjant les peces malmeses 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el geotèxtil 

- Control del procediment d’execució, amb especial atenció als  cavalcaments en junts longitudinals i transversals 

- Control de longitud de soldadura del geotèxtil 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i repàs del suport. 

- Control del procediment d’execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d’execució de cada unitat d’obra verificant el replanteig 

Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 

sistemes constructius. 

- Neteja i repàs del suport. 

- Aplicació de l’emprimació, en el seu cas 

- Control del procediment d’execució, amb especial atenció  als cavalcaments entre peces i a l’execució dels elements singulars, tals com les 

vores, encontres, desguassos i junts. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents d e les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del 

geotèxtil. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Proves d’estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
ED5 - DRENATGES 
ED5A - DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de drenatge amb tub ranurat de materials p làstics. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació  del tub sense incloure el reblert de  material fitrant 

- Col·locació del tub inclòs el reblert de material  fitrant 

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

Inclòs el reblert de material filtrant: 

- Comprovació del llit de recolzament 

- Col·locació i unió dels tubs 

- Reblert de la rasa amb material filtrant 

Sense incloure el reblert de material filtrant: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES 

 

 

 

 

128 

  

- Col·locació dels tubs 

CONDICIONS GENERALS: 

Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria 

adequada a les característiques del terreny i del t ub. 

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. 

Els tubs col·locats  han d'estar alineats i a la ra sant prevista. Han de tenir el pendent 

definit al projecte per a cada tram i seguir les al ineacions indicades en la DT. 

Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 

El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 
El pas d’aigua ha de ser el correcte en els pous de  registre aigües avall. 

Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m 

 Pendent:  >= 0,5% 

 Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm 

 Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Pendent <= 4%:  ± 0,25% 

 - Pendent > 4%:  ± 0,50% 

 - Rasants:  ± 20 mm 

 INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 5 0 cm de material filtrant. 

El grau de compactació del reblert de la rasa no ha  de ser inferior al del material 

circumdant. 
Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm 
Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm 

Toleràncies d'execució: 
- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 m m/m 
- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el 
posterior replè de la rasa, en especial la compacta ció directament als tubs. 
L’aportació de terres per a correcció de nivells ha  de ser mí nima, de les mateixes existents 
i d’igual compacitat. S’eliminaran els materials in estables, turba o argila tova de la base 
per al rebliment. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'ev itar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
No s’ha d’iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l’autorització prèvia de la 
DF. 

Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar  aquests i apartar els que estiguin 

deteriorats. 

No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execuci ó de la rasa i la col·locació dels tubs. 
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa. 

Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els t ubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'h a d'evitar la seva obstrucció i s'ha 

d'assegurar el seu desguà s. Quan es reprenguin els  treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 

introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
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INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'aut orització expressa de la DF. 
Per sobre del tub, fins l’alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mí nim 25 cm), 
s’ha de col·locar un rebliment de grava D 20-40, em bolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 
g/m2. 
No s’han de col·locar més de 100 m de tub sense pro cedir a la col·locació del geotèxtil i al 
rebliment amb material filtrant. 
El geotè xtil ha de tenir un aspecte superficial pl a i regular. Ha de ser imputrescible i 
compatible amb els materials amb què hagi d’estar e n contacte. Les làmines del geotèxtil no 
han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s ’han  de protegir del pas de persones, 
equips o materials. 

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

la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sist ema previst d'evacuació d'aigua. 
S’ha d’evitar l’exposició prolongada del material f iltrant a la intempè rie. 

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

estranys. 

Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la ra sa s'ha de compactar per tongades 

successives amb un grau de compactació >= 75% del P .N. 
La geometria del replè ha de ser la indicada a la D T. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixe s característiques, i e l gruix ha de ser 
uniforme. Les tongades tindran una superfície conve xa, amb pendent transversal compresa entre 
el 2% i 5%. No s’ha d’estendre’n cap fins que la in ferior compleixi les condicions exigides.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada h a de ser inferior al més alt que tinguin 
els sòls adjacents, en el mateix nivell. Les tongad es de cada costat del tub s’han d’estendre 
de forma simètrica. 
Al final de la compactació, ha de donar-se unes pas sades sense aplicar-hi vibració. 
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura  ambient sigui inferior a 0°C. 

El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir 

moviments dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superf ície d'assentament ni l'execució del llit 

de material filtrant. 

SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superf ície d'assentament, ni el reblert de la 

rasa amb material filtrant. 
 
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 ac tualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
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Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba l a Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se apr ueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones . 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentaran els tubs i comprovació  de les toleràncies d’execució, en especial en referència a les 

pendents. 

- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació , rebutjant les que presentin defectes. 

- Control visual de les alineacions dels tubs col· locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes. 

- Control d’execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537) 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Un cop finalitzada l’obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà  el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de 

registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d’aigua en els pous de registre aigües 

avall. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a mé s, el contractista subministrarà el personal i els materials 

necessaris per a aquesta prova. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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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 
G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de pavi ments 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 fo rmigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla  bituminosa 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns 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 trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en  obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

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 treba ll 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, ap untalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels servei s 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·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació  en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobilia ri existents, així com qualsevol element 

que pugui destorbar la feina. 

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

La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada. 
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L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

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

carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veï nes, s'han de suspend re les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
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 esp ecificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  

m2 de paviment realment enderrocat, segons les espe cificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons l es 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. 

* 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 

 

 

G21R - ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G21R4060. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Arrencada d’arbres, arrels i part aèria, amb càrreg a manual o mecànica sobre camió o 

contenidor. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en  obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material. 

El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres  adequades, compactades amb el mateix grau 

que les del voltant. 

No han de quedar soterrades al terreny arrels de di àmetre superior a 10 cm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

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

Només s’ha d’arrencar els arbres indicats a la DT. 

 El contractista ha d'elaborar un programa de treba ll 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, ap untalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels servei s 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’han de talar primer les branques laterals, deixan t net el tronc. 

S’ha de garantir que la caiguda del tronc no afecta rà a cap construcció o servei públic. 

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

La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

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

carregar. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obr a amb perill d'inestabilitat. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veï nes, s'han de suspend re les obres i avisar a la DF. 
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’arbre realment arrencat, aprovat per la DF  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* 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 
G221 - EXCAVACIONS EN DESMUNT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2212101,G2213201. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Excavació en zones de desmunt formant el talús corr esponent i càrrega sobre camió. 

S'han considerat els tipus d'excavació següents: 

- Excavació en terra amb mitjans mecànics 

 - Excavació en terreny de trànsit amb escarificado ra 

 - Excavació en roca mitjançant voladura 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió 

Excavacions amb explosius: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’exc avació 

- Replanteig de l’excavació i de la situació de les  barrinades 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES 

 

 

 

 

135 

  

- Execució de les perforacions per a la col·locació  dels explosius 

- Càrrega i encesa de les barrinades 

- Control posterior a l’explosió de les barrinades 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

SPT entre 20 i 50. 

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

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

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

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

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny vegetal, el que té un contingu t de matèria orgànica superior al 5%. 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense  problemes de maniobrabilitat de màquines o 

camions. 

La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajust ar a les alineacions, pendents i dimensions 

especificades en la DT o en el seu defecte, les det erminades per la DF.  

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

EXCAVACIONS EN ROCA: 

S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'u tilitzar maquinària convencional. 

La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments. 

No s'han de produir danys sobre la roca no excavada . 

TERRA VEGETAL: 

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en l a superfície i gruix definits en la DT o, 

en el seu defecte, l'especificat per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

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

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

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

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat 

del terreny no excavat. 

S'ha d'atendre a les característiques tectó nic-est ructurals de l'entorn i a les possibles 

alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesure s necessàries per tal d'evitar els fenòmens 

següents: 

- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de r oca, deguts a voladures inadequades 

- Esllavissaments produïts per descalçament de la b ase de l'excavació 

- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les o bres 

- Talussos provisionals excessius 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'ev itar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
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Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels talussos. 

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

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas , etc.) o quan l'actuació  pugui afectar a 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les ob res i avisar a la DF. 

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

DF. 

En el cas d'excavació  de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra 

(recobriment de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzema r separada de la resta de productes de 

l'excavació. 

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

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

condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

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

A la vora d'estructures de contenció prèviament rea litzades, la màquina ha de treballar en 

direcció no perpendicular a ella i deixar sense exc avar una zona de protecció d'amplària >= 1 

m que s'haurà d'extreure després manualment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, esp ecialment a la vora dels talussos. 

Els treballs de protecció contra l'erosió de taluss os permanents (mitjançant cobertura vegetal 

i cunetes), s'han de fer com més aviat millor. 

No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 

L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 

EXCAVACIONS EN ROCA: 

En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la 

capa més baixa del ferm i s'ha de reblir amb materi al adequat. 

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

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

corrents d'aigua interns, en els talussos. 

En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries 

d'acord  amb les instruccions de la DF. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric d e terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha  de fer considerant el tipus de roca, el 
tipus d'estructures properes i la separació entre l a voladura i l'estructura. L'obtenció  
d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis  preliminars a realitzar, s'ha de fer 
segons el que determina la UNE 22381. 

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velo citat definits en la Taula 1 de la norma 

UNE 22381 en funció  del tipus d'estructura existen t en les proximitats, classificada segons 

els grups definits en l'article 3 de la mateixa nor ma. 

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots el s permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 

seguretat necessàries. 

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del 

terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable , essent necessària la presentació d'un nou 

programa de voladures. 
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L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la co nservació, la manipulació i l'ús de metxes, 

detonadors i explosius, s'han de regir per les disp osicions vigents, complementades amb les 

instruccions que figurin en la DT o en el seu  defe cte, fixi la DF. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada  per a advertir al públic del treball amb 

explosius. 

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càr rega i encesa de barrinades; cal avisar de 

les descàrregues amb prou antelació per a evitar po ssibles accidents. 

La DF pot prohibir les voladures o determinats mèto des de barrinar si els considera 

perillosos. 

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un m aterial amb la granulometría adequada a 

l'ús definitiu previst. 

Si com a conseqüència de les barrinades les excavac ions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 

retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb ma terial adequat. 

Les vibracions transmeses al terreny per la voladur a no han de ser excessives, si és així s'ha 

d'utilitzar detonadors de microretard per a l'ences a. 

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt 

fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'est ar degudament qualificat i autoritzat i ha 

de ser designat especialment per la DF. 

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 

fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, e tc. 

En detectar la presència d'aigua a l'interior de le s barrinades descendents, s'han de prendre 

les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequa t. 

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar 

sense prendre precaucions especials aprovades per l a DF. 

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada f ilera han d'estar en contacte. 

En les càrregues discontínues amb intervals buits o  inerts entre els cartutxos, s'ha 

d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de  cordó  detonant o un sistema d'iniciació 

adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de s er de material antiestàtic que no propagui 

la flama. 

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada  ha de ser, com a màxim, la calculada 

teòricament. 

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la 

càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explí citament la DF. 

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com pe r a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, 

inclús a l'aire lliure. 

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de to ta la barrinada, el detonador s'ha 

d'adossar al començament del cordó, amb el fons del  mateix dirigit en el sentit de la 

detonació. 

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser pri vat del seu detonador, fent l'operació la 

mateixa persona que va preparar l'enceb. 

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el conf inament de l'explosió. 

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de  plàstic, antiestàtic i no ha de propagar 

la flama. 

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de  fusta o d'altres materials que no 

produeixin espurnes o càrregues elèctriques en cont acte amb les parets de la barrinada. No han 
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de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envo ltura dels  cartutxos, els cordons o les 

metxes. 

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància  quan sigui accessible o no estigui 

degudament senyalitzada. 

Abans d'encendre les metxes el responsable de la vo ladura ha de comprovar que tots els 

accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris  o de senyals òptiques o acú stiques. 

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritz i l'accés als talls de treball. 

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura  s'ha d'assegurar de que tot el personal 

està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tal l i posar-se a resguard. 

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, 

posant especial atenció a la possible existència de  barrinades fallides. 

En el cas de fronts convergents o que avancin en di reccions oposades amb risc que la pega d'un 

d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de ped res sobre l'altre, s'han de suspendre els 

treballs i avisar a la DF. 

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és 

amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 

La llargària de la metxa des de la boca de la barri nada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La 

metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meit at de l'anterior. Aquesta última s'ha 

d'encendre primer. 

S'ha de contar el número de barrinades explosionade s i, en cas de dubte o quan s'hagi contat 

menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 

Les barrinades fallides han de ser degudament senya litzades i notificades a la DF. S'han de 

neutralitzar el més aviat possible seguint les indi cacions de la DF. 

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precau cions per a evitar la presència de corrents 

estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar  b arrinades amb possibilitat de que es 

produeixin tempestes. 

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament 

aïllats. No poden estar en contacte amb elements me tàl·lics. 

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèri e. No s'han d'utilitzar més dels que puguin 

ser disparats amb seguretat. 

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors con nectats a la línia de tir, des del refugi 

per a l'accionament de l'explosor. 

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconne ctada de l'explosor i en curt circuit. 

L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explo sor. L'explosor i el comprovador de línia 

han de ser homologats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum excavat segons les especificacions de l a DT, amidat com a diferència entre els 

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

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

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

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

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotamen ts per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució d e les obres. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES 

 

 

 

 

139 

  

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

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

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

les prescripcions relatives a excavacions, entibaci ons i voladures. 

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 

3/75) 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG 3/75). 

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas 

Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos 

IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

 

 

G226 - TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULAT S 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Estesa i compactació de terres per tongades de dife rents materials, en zones de dimensions que 

permeten la utilització de maquinà ria, amb la fina litat d'aconseguir una plataforma de terres 

superposades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterio r de les terres 

 - Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posteri or de les terres 

 - Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament  

 - Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació poste rior 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

- Preparació de la zona de treball 

 - Situació dels punts topogràfics 

 - Execució de l'estesa 

 - Humectació o dessecació de les terres, en cas ne cessari 
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 - Compactació de les terres 

 CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixad es al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de compli r les especificacions fixades al seu plec 

de condicions. 

Els materials han de complir les condicions bàsique s següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, p er 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 utilitza r 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 1382/20 02, en la zona exterior del terraplè 

(coronament i zones laterals). 

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colap sables, amb guix, amb sals solubles, amb 

matèria orgà nica o amb qualsevol altre tipus de ma terial marginal, han de complir 

l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 mod ificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terre s naturals provinents d’excavació o 
d’aportació, i a més, també es podran fer servir el s productes provinents de processos 
industrials o manipulats, sempre que compleixin les  prescripcions del PG3.  
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un as sentament superior al 1% de l’ altura 
inicial de la mostra al realitzar l’assaig segons N LT 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 relac ió 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 depe ndrà del seu contingut. Així , per a 
qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar le s que tinguin un contingut inferior al 
0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s’h auria de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d’ obra per a autoritzar el se u 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 de l terraplè. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixe s 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 ta l d'obtenir el grau de compactació exigit 

amb els mitjans que es disposen. 

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal  i transversal, ha de ser suau, amb 

pendents inferiors a 1:2. 

Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima materia l 

Pendent transversal de cada tongada: 4% 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sob re placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors: 

     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
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- 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 (desviac ió 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 s erà d’1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i  anivellat. 
En els fonaments, s’utilitzaran sò ls tolerables, a dequats o seleccionats, sempre que les 
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, q ue les característiques del terreny siguin 
les adequades, i que l’índex CBR, corresponent a le s condicions de compactació  de posada en 
obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritz ada 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 podra n utilitzar sò ls que continguin fins a un 
2% de matèria orgànica; per a un contingut superior , s’haurà de realitzar un estudi especial 
aprovat pel Director d’obra. 

Gruix: >= 1 m  

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè  a la zona comp resa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s’utilitzaran sòls tolerables, adequat s o seleccionats, sempre que l’í ndex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de pos ada 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; pe r tant, el seu ús no és aconsellable, a no 
ser que es justifiqui el seu ús mitjanç ant un estu di especial. 
L’ús d’altres tipus de sòls, es farà segons l’artic le 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflame nt lliure superior al 3% al realitzar 
l’assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utili tzar en el nucli sempre que es realitzi un 
estudi especial que defineixi les disposicions i cu res a adoptar durant la construcció, 
depenent de la funcionalitat del terraplè, les cara cterí stiques de permeabilitat de la 
coronació i espigons, el inflament lliure, i les co ndicions climàtiques. 
S’hauran de compactar lleugerament per la part humi da, 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 terrapl è ha d’estar autoritzada pel Director d’ 
obra, i a més, el contingut en aquesta substància h aurà d’estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d’adoptar mesures per a l’execució 
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- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb caracterís tiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i i mpermeable, 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 pod ran 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 mí nim. 
En la coronació, s’utilitzaran sòls adequats o sele ccionats, 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 compleixi n las condicions de capacitat de suport 
exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col ·lapsable, o amb un contingut de més del 2% 
en sulfats solubles, la coronació hauria d’evitar l a filtració d’aigua cap a la resta de 
terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritz ada 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 sò ls 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 treba ll 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 D F 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 e ls treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de reb re el terraplè; la profunditat de 
l’escarificació  la definirà el Projecte, però la D F també la podrà definir en funció de la 
naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment p revist i sobretot en les condicions òptimes 
per estar el menor temps possible exposats als efec tes 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 càrr egues degudes a l'acció dels equips de 

moviment i compactació de terres. 
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El material s'ha d'estendre per tongades successive s, sensiblement paral·leles a la rasant 

final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gr uixuts o làmines geotè xtils per facilitar 
la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho  indiqui el Projecte. 

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per  capes horitzontals, en tot l'ample de 

l'esplanada. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior  compleixi les condicions exigides. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s 'ha de tractar com a coronació de 

terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser in ferior a la del terreny circumdant. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de des guàs 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 no u terraplé. 

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'h a d'esglaonar per tal de garantir 

l'estabilitat. 

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pende nt adequats per tal de permetre el treball 

de la maquinària. 

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obt enir 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 t ongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 

contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja si gui 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 pro cediments adients. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova ton gada, 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 c apes 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 med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 

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

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfíci e (bosses d’ aigua, argiles expandides, 
turbes, etc.), s’han de sanejar d’acord amb les ins truccions 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 e stabilitzar fins que la superfície sigui 

uniforme. 
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En casos de fonamentació  irregular, com ara terrap lens 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’emmag atzemar i d’utilitzar  de forma que s’eviti 
la seva disgregació i contaminació. En cas de troba r zones segregades o contaminades per pols, 
per contacte amb la superfície de base o per inclus ió 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 aprue ba 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 ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control d’execució inclou les operacions següents: 

- Preparació de la base sobre la que s’assentarà el terraplè. 

- Control de l’estesa: comprovació  visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la temperatura ambient. 

- Humectació o dessecació d’una tongada. 

- Control de compactació d’una tongada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha de considerar  com terraplè estructural el comprés fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits als plànols. A 

efectes d’obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control s’han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 

S’han de seguir  els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d’estar  uniformement repartits en 

sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l’execució del terraplè  sense corregir els defectes observats a la base d’assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància fonamental en el control dels 

terraplens, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà  causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb 

característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
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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. 

 

 

G22B - ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE SÒLS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Disgregació de la superfície del terreny i compacta ció posterior, amb mitjans mecànics, per 

tal d'aconseguir una superfície homogènia de suport . 

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

- Preparació de la zona de treball 

 - Situació dels punts topogràfics 

 - Execució de l'escarificació 

 - Compactació de les terres 

 CONDICIONS GENERALS: 

El grau de compactació ha de ser l'especificat per la DF. 

La superfície obtinguda ha de ser homogènia i ha de  tenir les característiques exigides en la 

DT, o en el seu defecte, les especificades per la D F. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

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

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha  de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 

S'ha d'escarificar en les zones i amb les fondà rie s definides en la DT, o en el seu defecte, 

les que determini el DF. 
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S'ha d'escarificar en una fondària de 15 cm com a m ínim i de 30 cm com a mà xim. En el cas en 

que s'escarifiqui en fondàries superiors, cal retir ar el terreny i col·locar-lo desprès per 

tongades. 

Les zones on es detecti l'existència en capes infer iors, de sistemes de drenatge o de reforç 

del terreny, s'han de senyalitzar convenientment i operar amb les precaucions  necessàries. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada 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. 

 

 

G22C - EXCAVACIONS DE TÚNELS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G22C623Q. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Excavació de túnels en avanç i en destrossa amb mit jans mecànics o amb explosius. 

S'han considerat els tipus d'excavació següents: 

- Excavació de túnel en terreny compacte o roca amb  talp 

 - Excavació de túnel en terreny compacte amb frega dora de tall radial 

 - Excavació de la mitja secció superior o de la ba ncalada de túnel en roca mitjançant 

explosius 

 - Excavació de la bancalada de túnel en terreny fl uix o compacte amb mitjans mecànics 

 - Excavació manual en galeria en terreny fluix o c ompacte 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

- Preparació de la zona de treball 

 - Situació dels punts topogràfics 

 - Execució de l'excavació 

 - Sanejat de l'excavació de tunels amb explosius 
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 CONDICIONS GENERALS: 

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

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

SPT entre 20 i 50. 

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

l'assaig SPT. 

La secció excavada ha de tenir les alineacions prev istes a la DT o indicades per la DF. 

Els voltants de l'excavació no han de quedar altera ts de forma apreciable. 

El trajecte que s'ha de recórrer en el transport de  terres ha de complir les condicions 

d'amplària lliure i de pendent adequades a la maqui nària que s'utilitzi. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

Separació entre eixos de barrines de pretall (D = d iàmetre de la perforació): 11 D - 15 D 

Velocitat de vibració a <= 1 km del túnel:  <= 10 m m/s 

 EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS: 

Força d'arrencada:  >= 120 kN 

 Pes del martell trencador hidràulic:  >= 1000 kg 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar a l'interior del túnel amb tem peratures > 33°C, mesurades segons la ITC 

04.7.05 del capítol IV del "Reglamento General de N ormas de Seguridad Minera". 

En l'excavació de galeria, no s'ha de treballar amb  pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

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

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

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

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

Cal fer un projecte complert de reconeixement del t erreny abans de començar els treballs. 

La metodologia que s'ha de fer sevir per a l'excava ció, s'ha d'establir a partir del quadre 

general d'excavació-sosteniment de la DT. 

S'ha d'establir un diagrama d'activitats per a cada  tipus de terreny, que serveixi de control 

i seguiment de cada operació. 

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. 

Hi ha d'haver un seguiment de la deformació del mas sís, més intens com més heterogènia sigui 

la seva estructura geotècnia. 

Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció  en garantitzar la seguretat del personal. 

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. 

No s'ha de carregar ni manipular el material en per íodes d'excavació. 

No s'han d'apilar els productes de l'excavació a l' entrada del túnel. 

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

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

condicions de seguretat suficients. 

Durant el transport s'ha de protegir el material pe r a que no es produeixin pèrdues en el 

trajecte. 
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El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t al material que es desitgi transportar, 

equipat amb els elements necessaris per al seu desp laçament correcte. 

Tots els materials provinents d'excavacions o rebai xos que la DF consideri inadequats o que 

sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritz at. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

Abans de començar els treballs d'excavació s'ha de presentar a la DF, per a la seva aprovació, 

les plantilles de tir previstes per a cada terreny i llargària d'arrencada. 

Les plantilles de tir han de contenir la informació  precisa sobre el tipus d'explosiu, 

repartiment de les càrregues a cada tir, malla i ll argària dels trepats, diàmetres de 

perforació i explosiu, seqüència d'encès, sistema d e càrrega d'explosiu i  mesures de 

seguretat adoptades. 

L'esquema de tir ha d'ésser optimitzat en funció de  l'experiència obtinguda durant l'execució 

de l'obra. 

La càrrega de les barrines de pretall ha d'estar re partida en tota la seva llargària. 

La densitat de la càrrega ha de ser objecte de les proves necessàries per a aconseguir una 

bona eficàcia en l'avanç de tir, que en condicions normals ha d'arribar al 95% de la llargària 

de les barrines, i un adequat perfilat de la secció . 

S'ha d'utilitzar la tècnica de pretall per a aconse guir un bon perfilat de la secció. 

L'avanç de tir ha de ser, en cada una de les fases i seccions tipus, superior al 75% de les 

previstes. En cas contrari la DF pot exigir els can vis de maquinària i organització que cregui 

convenients per a aconseguir els avanços previstos,  sense que  per aquest motiu es pugui 

reclamar una compensació econòmica. 

Immediatament després de ventilats els fums de tir,  i abans de començar les tasques de 

desrunament, s'ha de procedir al sanejament de la s ecció excavada i del front, desprenent els 

blocs que presentin signes d'inestabilitat a curt p laç. 

El sanejament s'ha de realitzar sempre a cobert de la zona ja sostinguda o prèviament 

sanejada, amb mitjans mecànics que han de ser aprov ats prèviament per la DF. 

No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa 

d'execució proposat pel contractista, justificat am b els corresponents assaigs. 

El programa d'execució de voladures ha de justifica r, com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació 

- Llargària màxima de perforació 

- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destro ssa i disposició de les mateixes 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de  càrrega dels diferents tipus de barrinades 

- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues e n l'interior de les barrinades 

- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 

- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 

- Tipus d'explosor 

- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació pro posat en terrenys anàlegs als de l'obra 

- Mesures de seguretat per l’obra i tercers 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha  de fer considerant el tipus de roca, el 
tipus d'estructures properes i la separació entre l a voladura i l'estructura. L'obtenció  
d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis  preliminars a realitzar, s'ha de fer 
segons el que determina la UNE 22381. 
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L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la co nservació, la manipulació i l'ús de metxes, 

detonadors i explosius, s'han de regir per les disp osicions vigents, complementades amb les 

instruccions que figurin en la DT o en el seu  defe cte, fixi la DF. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada  per a advertir al públic del treball amb 

explosius. 

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càr rega i encesa de barrinades; cal avisar de 

les descàrregues amb prou antelació per a evitar po ssibles accidents. 

La DF pot prohibir les voladures o determinats mèto des de barrinar si els considera 

perillosos. 

El temps transcorregut entre l'excavació i la reali tzació complerta del sosteniment, ha de ser 

< 24 h o l'especificat per la DF. 

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'est ar degudament qualificat i autoritzat i ha 

de ser designat especialment per la DF. 

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 

fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, e tc. 

En detectar la presència d'aigua a l'interior de le s barrinades descendents, s'han de prendre 

les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequa t. 

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar 

sense prendre precaucions especials aprovades per l a DF. 

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada f ilera han d'estar en contacte. 

En les càrregues discontínues amb intervals buits o  inerts entre els cartutxos, s'ha 

d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de  cordó  detonant o un sistema d'iniciació 

adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de s er de material antiestàtic que no propagui 

la flama. 

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada  ha de ser, com a màxim, la calculada 

teòricament. 

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la 

càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explí citament la DF. 

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com pe r a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, 

inclús a l'aire lliure. 

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de to ta la barrinada, el detonador s'ha 

d'adossar al començament del cordó, amb el fons del  mateix dirigit en el sentit de la 

detonació. 

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser pri vat del seu detonador, fent l'operació la 

mateixa persona que va preparar l'enceb. 

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el conf inament de l'explosió. 

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de  plàstic, antiestàtic i no ha de propagar 

la flama. 

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de  fusta o d'altres materials que no 

produeixin espurnes o càrregues elèctriques en cont acte amb les parets de la barrinada. No han 

de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envo ltura dels  cartutxos, els cordons o les 

metxes. 

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància  quan sigui accessible o no estigui 

degudament senyalitzada. 
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Abans d'encendre les metxes el responsable de la vo ladura ha de comprovar que tots els 

accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris  o de senyals òptiques o acú stiques. 

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritz i l'accés als talls de treball. 

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura  s'ha d'assegurar de que tot el personal 

està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tal l i posar-se a resguard. 

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, 

posant especial atenció a la possible existència de  barrinades fallides. 

En el cas de fronts convergents o que avancin en di reccions oposades amb risc que la pega d'un 

d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de ped res sobre l'altre, s'han de suspendre els 

treballs i avisar a la DF. 

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és 

amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 

La llargària de la metxa des de la boca de la barri nada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La 

metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meit at de l'anterior. Aquesta última s'ha 

d'encendre primer. 

S'ha de contar el número de barrinades explosionade s i, en cas de dubte o quan s'hagi contat 

menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 

Les barrinades fallides han de ser degudament senya litzades i notificades a la DF. S'han de 

neutralitzar el més aviat possible seguint les indi cacions de la DF. 

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precau cions per a evitar la presència de corrents 

estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar  b arrinades amb possibilitat de que es 

produeixin tempestes. 

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament 

aïllats. No poden estar en contacte amb elements me tàl·lics. 

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèri e. No s'han d'utilitzar més dels que puguin 

ser disparats amb seguretat. 

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors con nectats a la línia de tir, des del refugi 

per a l'accionament de l'explosor. 

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconne ctada de l'explosor i en curt circuit. 

L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explo sor. L'explosor i el comprovador de línia 

han de ser homologats. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT FREGADORA: 

S'ha d'iniciar la perforació pel centre de la secci ó. 

S'han de mantenir humides les superfícies d'excavac ió per tal de refrigerar l'element de tall 

i evitar la formació de pols. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT TALP: 

Pendents màximes de treball del talp en l'excavació : 

- Longitudinal en pujada:  <= 45° 

- Longitudinal en baixada:  <= 17° 

- Transversal (inclinació de la plataforma):  <= 7°  

 El talp ha d'estar immobilitzat i degudament subje cte durant l'excavació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos 

IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos 

IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

 

 

G22D - ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G22D3011. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Retirada i extracció en les zones designades, de to ts els elements que puguin estorbar 

l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes , etc.), amb mitjans mecà nics i càrrega 

sobre camió. 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s’han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-1 5 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície resultant ha de ser l’adequada per al  desenvolupament de treballs posteriors. 

No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fo ndària >= 50 cm, per sota del nivell de 

l'esplanada, fora d'aquest à mbit les soques i arre ls poden quedar tallades a ras de sòl. 

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

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

mateix grau de compactació. 

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en e l gruix definit en la DT o, en el seu 

defecte, l'especificat per la DF. Només en els caso s en que la qualitat de la capa inferior 

aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es 

retirarà. 
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Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en  obra, etc.). 

Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no 

han de patir cap desperfecte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

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

S'han de senyalar els elements que hagin de conserv ar-se intactes, segons s'indiqui en la D 

ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediat ament, ha d'emmagatzemar-se en piles 

d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per s obre desprès de ser retirada.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

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

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

suspendre els treballs i avisar la DF. 

Les operacions d'eliminació de material en l'obra s 'ha de fer seguint mètodes permesos i amb 

les precaucions necessàries per tal de no perjudica r els elements de l'entorn . 

En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossa da, s'han d'estendre per capes. Cada capa 

ha de barrejar-se amb el sò l, de manera que no que din buits. Per sobre de la capa superior 

s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix c om a mínim, compactada. No s'han d'enterrar 

materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aig ua. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada 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. 

 

 

G24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNES A OBRA 
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G241 - TRANSPORT DE TERRES A OBRA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2412035. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Operacions destinades a la gestió dels residus gene rats en l’obra: residu de construcció o 

demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: mater ial procedent d’excavació o residu de 

construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels r esidus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESID US: 

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

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els element s adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

 El contenidor ha d’estar adaptat al material que h a de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del re baix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el  “Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció  i Enderrocs” de l’obra. 

L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de ca pa indicats al “Pla de Gestió de Residus de 

la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 

Les terres han de complir les especificacions del s eu plec de condicions en funció  del seu 

ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 

 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESI DUS: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Resi dus de la Construcció  i els Enderrocs” i 

el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació 

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament  definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certif icat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el resid u i en el seu cas, el número de llicència 

d’obra 
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- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de 

valorització o eliminació final del residu, la iden tificació, cal indicar també qui farà 

aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la sev a codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESID US: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al  seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de  manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les p roteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d' obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat  en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament  ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament, respecte  al volum teòric excavat, amb els criteris 

següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
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G242 - CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A OBRA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Operacions destinades a la gestió dels residus gene rats en l’obra: residu de construcció o 

demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: mater ial procedent d’excavació o residu de 

construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels r esidus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESID US: 

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

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els element s adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

 El contenidor ha d’estar adaptat al material que h a de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del re baix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el  “Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció  i Enderrocs” de l’obra. 

L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de ca pa indicats al “Pla de Gestió de Residus de 

la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 

Les terres han de complir les especificacions del s eu plec de condicions en funció  del seu 

ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 

 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESI DUS: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Resi dus de la Construcció  i els Enderrocs” i 

el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació 

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament  definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certif icat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el resid u i en el seu cas, el número de llicència 

d’obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de 

valorització o eliminació final del residu, la iden tificació, cal indicar també qui farà 

aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la sev a codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESID US: 
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El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al  seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de  manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les p roteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d' obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat  en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament  ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament, respecte  al volum teòric excavat, amb els criteris 

següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

 

G2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
G2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A  INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2R450AA. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Operacions destinades a la gestió dels residus gene rats en l’obra: residu de construcció o 

demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: mater ial procedent d’excavació o residu de 

construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels r esidus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESID US: 

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

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els element s adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

 El contenidor ha d’estar adaptat al material que h a de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del re baix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el  “Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció  i Enderrocs” de l’obra. 

L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de ca pa indicats al “Pla de Gestió de Residus de 

la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 

Les terres han de complir les especificacions del s eu plec de condicions en funció  del seu 

ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 

 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESI DUS: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Resi dus de la Construcció  i els Enderrocs” i 

el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació 

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament  definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certif icat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el resid u i en el seu cas, el número de llicència 

d’obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de 

valorització o eliminació final del residu, la iden tificació, cal indicar també qui farà 

aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la sev a codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESID US: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al  seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de  manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les p roteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d' obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat  en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament  ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament, respecte  al volum teòric excavat, amb els criteris 

següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

 

G3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
G3G - PANTALLES 
G3G5 - PERFORACIÓ I FORMIGONAMENT DE PANTALLES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G3G5AA4K. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Perforació de pantalla, amb o sense llots tixotròpi cs, en terreny fluix o compacte, de 45 cm 

fins a 120 cm d'amplada i formigonament de l'elemen t. 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Execució de la perforació 

- Neteja de la perforació i regeneració dels llots si es el cas 

- Col·locació dels perfils per a formar els junts e ntre panells 

- Abocada del formigó una vegada col·locada l’armad ura 

- Extracció dels perfils que donen forma als junts entre panells 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08 , 

en especial les que fan referència a la durabilitat  del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 

de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

A mes de les condicions de la EHE-08, el formigó co mplirà les exigè ncies indicades al CTE DB-

SE-C / Cimientos. 

La forma i posició dels panells ha de ser la indica da a la DT. 

La fondària de cada panell ha de ser la indicada a la DT, amb comprovació que s'ha arribat a 

la capa de terreny prevista a la DT. 

La secció de la pantalla no ha de quedar disminuïda  en cap punt. 

Les armadures i la seva posició han de ser les indi cades a la DT. 

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

El formigonament ha de ser continu i no hi ha d'hav er disgregacions ni buits a la massa. 

El nivell de formigó ha de sobresortir com a mínim 30 cm per sobre del nivell teòric d'acabat 

de la pantalla. 

S'ha de demolir la part superior de la pantalla, co m a mínim, una alçària de 30 cm, fins a 

sanejar la part superior del formigó. 

L'extrem superior de les armadures ha de sobresorti r respecte al nivell teòric d'acabat de la 

pantalla, l'alçada de la biga de lligat. 

Fondària de l'excavació:  Fondària teòrica + 20 cm 

 Recobriment de les armadures: >= 75 mm 

Característiques del formigó: 

Assentament en el con d'Abrams: 

- de 160 a 220 mm 

- >= 100 mm durant 4 hores i al menys durant el per iode de formigonament de cada panell 

Característiques dels llots tixotròpics durant l’ex cavació: 

- Tipus de suspensió: Homogènia i estable 

- Densitat (g/cm3): < 1,10 llots frescs, < 1,2 llot s per reutilitzar, < 1,15 abans de 

formigonar 
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- Viscositat Marsh (s): 32-50 llots frescs, 32-60 l lots per reutilitzar, 32-50 abans de 

formigonar 

- Filtrat (cm3): < 30 llots frescs, < 50 llots per reutilitzar 

- pH: 7-11 llots frescs, 7-12 llots per reutilitzar  

- Contingut de sorra (%): < 3 abans de formigonar 

- Cake (mm): <3 llots frescs, < 6 llots per reutili tzar 

Toleràncies d'execució: 

- Cota dels elements articulars (racors, armadures d’espera, perforacions per a tirants...) ± 

70 mm 

- Tolerància horitzontal de la cara exposada del pa nell, mesurada a la cara superior del muret 

guia: 

     - 20 mm en direcció de l’excavació principal 

     - 50 mm en la direcció oposada 

- Fondària de la perforació: -0,0 mm ; + 50 mm 

- Amplària de la perforació:  -0,0 mm ; + 20 mm 

- Aplomat a les dues direccion (transversal i longi tudinal): 1% h 

- Cota superior de les armadures desprès del formig onat: ± 50 mm 

- Posició horitzontal de la gabia seguint l’eix de la pantalla: ± 70 mm 

- Recobriment de les armadures:  Nul·la 
Seran molt adients per al formigó  dels fonaments e ls ciments comuns tipus CEM I iCEM II/A, 
essent adients la resta de ciments comuns excepte e ls CEM III/B, CEM IV/B CEM II/A-Q,CEM II/B-
Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T i CEM II/B-T.  Quan correspongui es compliran les 
prescripcions relatives a la utilització de ciments  amb resistència als sulfats (SR) o a 
l’aigua del mar (MR) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. Fora d'aquests límits el 

formigonament requereix precaucions i l'autoritzaci ó explícita de la DF En aquest cas, cal fer 

les provetes en les mateixes condicions de l'obra p er tal de poder  verificar la resistència 

realment assolida. 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general , en cas de pluja, vent fort, o quan es 

preveu que, durant les 48 h següents, la temperatur a pot ser inferior a 0°C. 

La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els tr eballs. 

No es pot començar la perforació fins que el formig ó dels murets guia tingui una resistència 

suficient. 

El replanteig dels panells s'ha de fer sobre els mu rets guia, marcant l'amplària, i la 

fondària de cada panell, així com les rasants del f ormigó i de les armadures. 

L'ordre d'execució dels panells ha de ser l'indicat  a la DT o el que determini la DF. 

Prèviament a la col·locació de les armadures s'han de netejar les parets i el fons de la 

perforació, sempre que no s'utilitzin llots. 

El nivell dels llots s'ha de mantenir sempre per so bre de la part inferior del muret guia. 

Les armadures s'han d'introduir a la perforació aba ns de començar el formigonament. 

Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es d esplacin amunt o avall al formigonar. 

Abans de formigonar s'han de col·locar els encofrat s de junta lateral, d'amplària igual a la 

perforació, encastats al fons de l'excavació , en p osició vertical. 

Segons l'agressivitat del terreny s'ha de complir l 'establert en els artícles 8.2 i 37 de la 

EHE-08.  
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El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha de ser 

superior a 5°C. 

El formigonament de cada panell s’ha  de fer de for ma contínua. 

El formigó s’ha d’abocar amb un o mes tubs, de mane ra que el recorregut horitzontal del 

formigó de cada tub sigui inferior a 2,5 m. 

Si s’utilitza mes d’un tub, cal que l’abocada es fa ci equilibradament  per mantenir un nivell 

uniforme de formigó a tota l’amplada del panell. 

La velocitat d’abocada del formigó dins del panell ha de ser >= a 25 m3/h. 

El tub d'injecció ha de restar sempre 3 m per sota del nivell del formigó, excepte quan 

s'utilitzen llots que ha de quedar com a mínim a 5 m. 

El formigó fresc s’ha d’abocar sempre dins d’un for migó  que conservi la seva treballabilitat. 

No es permès utilitzar vibracions internes per la c ompactació del formigó. 

A mida que s'aboca el formigó s'han de recuperar el s llots sobrants. 

Els llots s'han de regenerar amb freqüència suficie nt perquè el contingut de sorra (material 

retingut al tamí s 0,080 UNE (7-050) sigui inferior  al 3% i la viscositat (mesurada al con de 

Marsh) sigui inferior a 50 s. 

La duració total del formigonament ha de ser inferi or al 70% del temps de començament de 

l'adormiment. 

Els encofrats de junta lateral s'han de treure quan  el formigó tingui resistència suficient 

per a mantenir la paret vertical. 

No es poden fer perforacions al costat d'un panell acabat de formigonar fins que el formigó 

tingui una resistència >= 3  N/mm2. 

De cada panell s'ha de fer un informe amb les dades  següents: 

- Data d'execució 

- Dimensions 

- Fondària a la que s'ha arribat 

- Volum de formigó 

- Armadures utilitzades 

- Capes de terreny travessades, i diferències amb l es previsions de la DT 

- Variacions respecte a la DT amb els incidents apr eciats durant l'execució de les obres 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfí cie realment executada, amidada segon s les especificacions de la DT, comprovada 

i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

* UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnico s especiales. Muros-Pantalla. 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
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CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Presa de coordenades en totes les unitats d’ obra abans del formigonat. En el cas de pantalles, cada 5 m sobre l’eix de replanteig i mesura 

de la separació dels murets guia. En pilons, es verificarà el replanteig d’un 10%. Amb la mateixa freqüència es controlarà  el gruix dels 

panells o diàmetre del piló. 

- Comprovació de la profunditat i condicions de verticalitat de l’ excavació abans del formigonat. 

- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal d’evitar moviments de la ferralla durant el 

formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals, així com de la 

longitud del tub d’abocada, la seva penetració en el formigó i posició en planta. 

- Mesura de cotes i longitud d’armadures d’e spera en tots els pilons formigonats o panells de pantalla. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Comprovació de la integritat estructural dels pilons o mò duls de pantalla (mètode sònic si és aplicable), en la freqüència que indiqui la DF 

(ASTM D 5882).  

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No es pot iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. Al detectar una deficiència en un mostreig, s’intensificarà el control 

sobre el doble d’unitats. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

Si es supera la cota especificada de formigó, es repicarà el formigó  excedent. Si la longitud d’espera de l’armadura és inferior a 

l’especificada, s’haurà de cavalcar una armadura suplementà ria, en longitud suficient, repicant el formigó que sigui necessari. 
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G3GB - ARMADURES PER A PANTALLES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G3GB4200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per b arres 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 següen ts: 
- Fonaments  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s 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 a rmadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la dispo sició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e 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 òx id no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al form igó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un f ormigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre e lles 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 t ransmissió de forces d’una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el form igó 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 zon es on l’armadura treballa a la màxima 

càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura. 
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 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es re querirà 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 d e lligat ha de complir l’especificat en 

l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especifi cat 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 pro cediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels difere nts 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 l es zones de forta curvatura de l'armadura. 

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitz ades 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 fabr icant, 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. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclo sos els estreps, el recobriment no ha de 

ser inferior, en cap punt, als valors determinats e n 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 fo rmats per barres o filferros, encara que no 

formen part de l’armadura, han de complir els recob riments 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 equiv alent) 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny :  >= 70 mm 

 Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2  D 
 La realització dels ancoratges de les barres al fo rmigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm,  mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 

       (on b es el costat menor de la secció de l’e lement) 

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

en la UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 
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Es poden col·locar en contacte tres barres, com a m àxim, de l'armadura principal i quatre en 

el cas de peces comprimides, formigonades en posici ó 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 just ificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades ha n de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de q uatre barres. 

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadure s transversals amb secció igual o superior 

a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 bar res aillades consecutives: >= D mà xim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de ba rres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per sol apa: <= 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 l a EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 

de la EHE). 

PANTALLES: 

Les barres principals i les d'estrebat han de forma r un conjunt sòlid (gàbia), que ha de 

mantenir la seva posició durant tot el procés de tr ansport, introducció a la perforació i 

formigonament. 

Les barres de la gàbia es poden unir per solapament , amb maniguets o per soldadura. Per aquest 

últim mè tode cal que la qualitat de l’acer sigui a pte per fer soldadura per arc. 

Les barres unides per solapament, les barres s’han d’unir amb punts de soldadura per garantir 

la solidesa del conjunt. 

La distància entre barres verticals o entre grups d e barres serà: 

- >= 100 mm si la mida màxima del granulat es > 20 mm 

- >= 80 mm si la mida màxima del granulat es <= 20 mm 

Els elements que garanteixin la separació de l’arma dura respecte els paraments excavats no han 

de ser metàl·lics, i han de tenir una durabilitat i gual a la del formigó. 

La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigi ditzadors que calguin per la seva 

manipulació  i per mantenir la posició correcta dur ant l'abocat del formigó. 

L’espai lliure entre totes les armadures horitzonta ls ha de ser suficient per permetre el pas 

dels tubs de formigonament. 

Les barres horitzontals han d'estar col·locades a l a part interior de la gàbia, respecte a les 

barres verticals. 

Distància entre barres horitzontals: 

- 200 mm si el tamany màxim del granulat > 20 mm 

- 150 mm si el tamany màxim del granulat <= 20 mm 

Separació de la gàbia al fons de l'excavació:  >= 2 0 cm 

 Separació horitzontal entre gàbies dins d’un matei x panell: 200 mm 
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Separació de la gàbia al junt del panell: 100 mm 

Si el junt es corbat, la gàbia no ha d’entrar a la part còncava del junt. 

Recobriment de les armadures: >= 75 mm 

Separació entre rigiditzadors verticals:  <= 1,5 m 

 Separació entre rigiditzadors horitzontals:  <= 2, 5 m 

 Quantitat de separadors:  1/2 m2 de pantalla 

 Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge:  <= 10% de l'especificada 

 - Llargària de la solapa:  <= 10% de l'especificad a 

 - Posició de les armadures:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperat ura 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 verific ar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mí nim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició d els 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 pro hibeix l’ús de fusta o qualsevol material 

residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si ha n 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. 

PANTALLES: 

Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una 

subjecció de seguretat en previsió  del trencament dels ganxos d'elevació. 

Durant l’abocada del formigó la gàbia ha de restar penjada dels murets guia, sense descansar 

al fons de l’excavació 
 
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 teò ric 

- 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 l es 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: 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

PANTALLES: 

* UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnico s especiales. Muros-Pantalla. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció  visual de les persones que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, 

coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

 

G3GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PANTALLES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G3GZ2500,G3GZKGDD,G3GZ2000. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Elements auxiliars per a la formació de pantalles d e fonaments. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Muntatge i desmuntatge de l'equip necessari per l 'excavació de pantalles 

 - Enderroc de coronament de pantalla per a extreur e les parts de formigó  de mala qualitat i 

deixar-la preparada per formigonar conjuntament amb  la biga de coronació 

- Execució dels murets que han de servir de guia pe r l'execució de la pantalla 

 MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ: 

Després del muntatge l'equip ha de quedar instal·la t  al lloc de treball en condicions 

d'utilitzar les eines que calguin per executar les pantalles, d'acord amb la DT. 

Cal l'aprovació de la DF per utilitzar l'equip. 

ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLA: 

El coronament de la pantalla ha de restar al nivell  previst a la DT. 

No han de restar parts de formigó de mala qualitat al coronament de la pantalla. 

La superfície del coronament ha de ser plana, horit zontal i amb textura rugosa. 

Les armadures han de restar a la posició prevista a  la DT i netes. 

Alçària mínima a enderrocar: fins eliminar completa ment el formigó contaminat i >30 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell del coronament de la pantalla:  ± 10 mm 

 - Horitzontalitat:  <= 2 cm/m 

 MURETS GUIA: 

La secció del doble muret ha de ser la indicada a l a DT. 

La secció dels murets no pot quedar disminuïda en c ap lloc per inclusió d'elements estranys. 

La separació dels murets ha de ser la indicada a la  DT, i en el seu defecte l'amplària de la 

pantalla més 5 cm. 

La coronació dels murets ha de ser horitzontal i ha n d’estar els dos a la mateixa alçada, 

excepte per indicacions expresses de la DF. 

Es convenient que la cara superior del muret estigu i per sobre del nivell freàtic com a mínim 

1,5 m. 

El formigó no ha de presentar buits ni disgregacion s a la seva massa. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Recobriment de l'armadura:  5 cm 

 Encofrats dels murets guia: 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unio ns han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimension als i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i  dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 

- Han de ser estancs i no permetre la pèrdua de pas ta entre els junts 

 Armadures dels murets guia: 

- Les armadures col·locades han de ser netes; no ha n de tenir òxids no adherents, pintures, 

greixos ni d'altres substàncies perjudicials 

- El diàmetre, disposició i cavalcaments han de ser  els indicats a la DT. 

 - Han d'estar subjectes entre ells i portar els se paradors que calguin, per tal de mantenir 

la seva posició durant l'abocada i compactació  del  formigó 

Toleràncies d'execució: 
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- Separació dels murets:  ± 20 mm 

- Gruix:  ± 20 mm 

- Alçària: - 20 mm, + 60 mm 

- Nivell:  ± 30 mm 

 - Aplomat: ± 10 mm 

Toleràncies de muntatge de les armadures dels muret s guia: 

- Llargària d'ancoratge o solapament:  Nul·la (míni ma establerta) 

- Recobriments:  Nul·les (mínims els establerts) 

- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatiu s) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ: 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 

s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 

No s'han de produir danys a la maquinària. 

S'han de prendre p recaucions per tal de no produir  danys a construccions, instal·lacions o 

d'altres elements existents a la zona de muntatge i  desmuntatge. 

No s'ha de muntar ni desmuntar l'equip a les proxim itats de conduccions elèctriques aèries. 

ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLA: 

No es pot començar l’enderroc fins que la resistènc ia del formigó garanteixin que no es 

produiran danys al formigó que no s’enderroqui. 

L’enderroc es pot fer en dues fases, fent la última  fase quan el formigó assoleixi la 

resistència definitiva. 

Les eines que s’utilitzin a l’enderroc  han de gara ntir que no es produiran esquerdes extenses 

al formigó. 

Si en arribar al nivell de coronament previst el fo rmigó no té la resistència indicada a la 

DT, s'ha de continuar l'enderroc fins a trobar el f ormigó adequat, i s'ha de tornar a 

formigonar fins al nivell de coronament amb formigó  de les  característiques indicades a la 

DT, garantint l'adherència dels dos formigons. 

Durant el procés no s'han de desplaçar les armadure s. 

La superfície de coronament s'ha de netejar amb un raspall de pues metàl·liques. 

MURETS GUIA: 

Abans de muntar l'encofrat ha d'estar feta l'excava ció, i repassat i netejat el fons de la 

mateixa. 

L'encofrat s'ha de muntar de manera que permeti un desencofrat fàcil. 

Els taulers de l'encofrat s'han de pintar amb desen cofrant autoritzat per la DF. 

No es poden adreçar els colzes de l'armadura except e si es pot verificar que no es faran 

malbé. 

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

quan durant les 48 h segü ents la temperatura pugui  ser inferior a 0°C. 

El formigó s'ha d'abocar abans de començar el seu a dormiment. La seva temperatura ha de ser >= 

5°C. 

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgr egacions. La compactació s'ha de fer per 

vibratge. 

No es pot desencofrar fins 6 h després del formigon ament. Després de desencofrar s'han 

d'apuntalar els murets, i omplir de sorra l'espai e ntre ells. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

MUNTATGE D’EQUIP PER A PERFORACIÓ DE PANTALLES, TES AT D’ARMADURES ACTIVES O PLAQUES PER A 

PUNTALS PREFABRICATS: 

Quantitat d’unitats utilitzada, acceptada abans i e xpressament per la DF.  

ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLES, MURETS GUIA, PERFORACIÓ PER A ANCORATGE ACTIU O 

ESTRUCTURA PREFABRICADA PER APUNTALAM ENT DE PANTALLA: 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 

estructural DB-SE. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 

estructural de cimientos DB-SE-C. 

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

* UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-Pantalla. 

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

(PG 3/75) 

 

 

G3L - CONTENCIÓ DE TALUSSOS 
G3L2 - PROTECCIONS DE TALUSSOS AMB MALLA METÀL·LICA  
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Col·locació de malles de protecció de talussos, anc orades amb barres d'acer o a una corretja 

de formigó a la part superior del talú s, i subject ada amb cables o amb picots d'ancoratge. 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de la malla 

- Ancoratge de la malla a la part superior i al peu  del talús 

- Unió als costats de les malles adjacents 

CONDICIONS GENERALS: 

L'enreixat ha de complir la funció de protecció con tra els desprendiments de roques i pedres 

dels talussos annexes a les vies de comunicació. 

La malla ha de quedar ancorada a la part superior d e talús, a 3 m del seu inici. 

Els costats de les malles adjacents han d'estar uni ts entre si per tal de treballar com una 

malla única. 

La part superior de la malla i els laterals, han d' estar doblegats i units a una barra 

contínua d'acer de diàmetre >= 10 mm. 
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La xarxa ha de quedar fixada al peu del talús, amb piques entre malles disposades a cada 

metre. 

Les subjeccions al talús no han de disminuir l'elas ticitat de la xarxa, per tal de permetre la 

seva funció amortidora de possibles desprendiments.  

Si la subjecció es fa amb cables, han de quedar fix ats al cap i al peu del talús. Si es fa amb 

picots, han de quedar situats de manera discreciona l, seguint les irregularitats del terreny. 

Ancoratge amb barres d'acer corrugat: 

- Diàmetre dels rodons d'ancoratge al cap del talús : >= 12 mm 

- Diàmetre dels rodons d'ancoratge al cap del talús : >= 12 mm 

- Diàmetre dels rodons d'ancoratge al peu del talús :  >= 12 mm 

 - Separació entre rodons d'ancoratge al cap del ta lús:  <= 1 m 

Ancoratge amb picots: 

- Separació entre picots de subjecció:  <= 5 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

L'ordre, la forma d'execució i els medis a utilitza r, s'han d'ajustar a allò indicat per la 

DF. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada  per les obres. 

En terrenys rocosos, els rodons s'han d'ancorar en forats practicats a la roca i s'han de 

collar després amb beurada de formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de m aterial corresponents a retalls i 

empalmaments. 

Dins d'aquest criteri d'amidament no s'inclou l'exc avació de la rasa al cap del talús. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la protecció acabada, amb especial atenció als punts de subjecció. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l’inspecció  visual i per tant, en l’experiència de 

l’inspector en aquest tipus de control. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

La protecció del talús amb malla s’haurà d’ ajustar a les condicions establertes en el plec, tant en el que fa referència a la malla pròpiament 

dita com en els dispositius d’ancoratge. 
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament 

amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 

G4 - ESTRUCTURES 
G45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G451ALH4. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

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 r elacionades 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 operacion s següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 
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- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions 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 central s específiques 

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

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

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

l'encofrat ni d'altres. 

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

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

taques, o elements adherits. 

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

massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es 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., f ora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria d el 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 dilata ció 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 

     - 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 te òric: 

     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en f ormigó vist: ± 6 mm/3 m 

     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'a rticle 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-

08. 
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SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre biguetes:  40 mm 

- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter d e 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 d e 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 
     - 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 arm at 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 següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix p recaucions  explícites i l'autorització de 
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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 n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

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

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significati us 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 formig ó  amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

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 fabric ació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

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

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  s ense 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 p er 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 propo si, ha de ser aprovada per la DF. 

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

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la 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. P er a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les re sines 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 d el formigó  cal assegurar el manteniment de 

la humitat de l’element de formigó mitjançant el cu rat 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 g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: 

 No es necessari la compactació del formigó. 

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 conseq üència d’un excessiu vibrat. 

L’acabat superficial de la cara on s’aboqui el form igó 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 c m de la capa superior deixant el granulat 

gros parcialment vist, però no després. 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructure s, 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 hu mitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del formigó. 

Les superfícies de peces de formigó prefabricades h an d’estar ben humitejades en el moment del 

formigonat  

En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar g enerosament. 

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 compre ssió dels sostres s'ha de realitzar 

simultàniament. 

S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en e l sentit dels nervis, sense  que es 

produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorgan ització de les armadures, de les malles i 

d'altres elements del sostre. 

En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compac tar el formigó de junts amb un vibrador que 

pugui penetrar en l’ ample d’aquests, excepte s’uti litza formigó autocompactant 

LLOSES: 

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més jun ts 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 n o es tornarà a formigonar fins que la DF 

els hagi examinat. 

Si l'element és pretesat, i no s’utilitza formigó a utocompactant, s'ha de vibrar amb especial 

cura la zona d'ancoratges. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 

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 AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l’ estat de neteja i entrada d’aigua 

en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’ encofrat. Mesura de les dimensions de totes les 

unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal d’evitar moviments de la ferralla durant el 

formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons l’article 100. Control de l’element 

construït de l’EHE-08. 

- Assaigs d’informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l’execució hagin assolit la qualitat 

prevista, comprovada mitjanç ant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a proves de 

càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de presc ripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l’ estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest 

cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió  la forma 

de realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l’estructura. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs d’informació  complementaria (testimonis, 

ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 

característiques de l’element formigonat. 

 

 

G4B - ARMADURES PASSIVES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per b arres 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 següen ts: 

-  Elements estructurals de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s 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 a rmadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la dispo sició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e 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 òx id no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al form igó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un f ormigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre e lles 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 t ransmissió de forces d’una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el form igó proper a la zona d’empalmament. 
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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 zon es on l’armadura treballa a la màxima 

càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura. 

 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es re querirà 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 d e lligat ha de complir l’especificat en 

l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especifi cat 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 pro cediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels difere nts 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 l es zones de forta curvatura de l'armadura. 

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitz ades 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 fabr icant, 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 subjectat s a les barres principals mitjançant un 

lligat simple  o altre procediment idoni. En cap ca s 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, segon s s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 

norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin d e 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, inclo sos els estreps, el recobriment no ha de 

ser inferior, en cap punt, als valors determinats e n 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 fo rmats per barres o filferros, encara que no 

formen part de l’armadura, han de complir els recob riments 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 equiv alent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al fo rmigó, 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’e lement) 

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

en la UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a m àxim, de l'armadura principal i quatre en 

el cas de peces comprimides, formigonades en posici ó 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 just ificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades ha n de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de q uatre barres. 

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadure s transversals amb secció igual o superior 

a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 bar res aillades consecutives: >= D mà xim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de ba rres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per sol apa: <= 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 l a EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 

de la EHE). 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 El empalmament per solapa de malles electrosoldade s ha de complir l’especificat en l’article 

69.5.2.4 de la EHE. 

Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb  neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 

la EHE) 

Llargà ria de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i  transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i  transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
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El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperat ura 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 verific ar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mí nim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició d els 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 pro hibeix l’ús de fusta o qualsevol material 

residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si ha n 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 teò ric 

- 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 l es 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 m aterial corresponents a retalls i 

empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
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     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció  visual de les persones que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, 

coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

 

G4D - ENCOFRATS 
G4DC - ENCOFRATS PER A LLOSES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4DC2D00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

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 operacion s següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra t 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat  amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i trava ment 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inf erior 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. 
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CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un pr ojecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les d eformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus component s 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al mun tatge i desmuntatge del cindri 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 qu e els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unio ns han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimension als 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 e ntitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció a mb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb dese ncofrant 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 aplicac ió 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. certif icat 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 prepa rats d'olis solubles en aigua o greixos en 

dissolució. 
 Els encofrats hauran de complir les característiqu es següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fui tes d’aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuame nt de pilars i sostres 
- Manteniment geomè tric dels panells, motlles i en cofrats, amb absència d’esbombaments fora 
de toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus pro pis de l’ activitat 
- Manteniment de característiques que permetin text ures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencof ratge 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 s eva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots do s sentits. 
Els cindris s’estabilitzaran en les dues direccions  per a que l’apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l’execució de ls sostres, podent-se  utilitza r els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
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   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregu es verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovan t que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccio ns 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'au torització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de p etit 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 n ormal 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 ant eriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho con sideri 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 p rematura 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 pug uin 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’execu ció 

Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre a quests 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 deformaci ons 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 dimensi ó 

     - 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 │       -       │ 
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│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 man era 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 unit ats repetides, s'han de netejar i 

rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han d e tenir la rigidesa necessària per a que 

els eixos dels tendons es mantinguin normals als an coratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deforma cions de les peces en ells formigonades i 

han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 

de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del  cindri és realitzarà d’acord am b 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 c ares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les areste s 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 p er 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 c onjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de m otors. 

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 g arantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'h an de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portan t de l'estructura. 
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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 formig onament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió  total de l'encofrat, abans de form igonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temp s en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'an otar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofra t i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i des muntatge del cindri no es real itzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat  i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà  especial cura durant el desencofrat en l a retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracc ió, assentament o dilatació així com de les 
articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèv ia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran  precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s' han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofr ats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han d e disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran q uan el  formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cab les 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 c arregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafle txa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 

la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartime nt quan es transmetin càrregues al terreny 

o a sostre s alleugerits. Quan aquest estiguin sobr e el terreny cal asegurar que no 

assentaran. 

Els puntals s’han de travar en dues direccions perp endiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que re bin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l’estructura executa des amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fon s 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. 
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Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, aix í 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) 

 

 

G7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE  JUNTS 
G7J - FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS 
G7J2 - REBLERT DE JUNTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G7J21171. 

 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
REBLERT AMB CORDÓ: 
m de llargària amidada segons les especificacions d e 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. 
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G9 - FERMS I PAVIMENTS 
G91 - ESPLANADES 
G919 - ESTABILITZACIÓ MECÀNICA D'ESPLANADES 
 
 
 

 

G92 - SUBBASES 
G921 - SUBBASES DE TOT-U 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G921U020. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compacta ció de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

El material que s’utilitzi ha de complir les especi ficacions fixades en el plec de condicions 

corresponent. 

Es pot  utilitzar material granular reciclat de res idus de la construcció o demolicions, 

provenint d’una planta autoritzad a legalment per e l tractament d’aquests residus. En obres de 

carreteres només es podrà utilitzar a les categorie s de tràfic pesat T2 a T4. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. 
A més, s’han de mantenir els pendents i dispositius  de desguà s necessaris per tal d’evitar 
entollaments. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a niv ell amb les rasants previstes a la DT. 
La humitat òptima de compactació, s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip 
de compactació. 

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

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

103501). 

Grau de compactació: 

- Tot-u artificial: 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T0 0 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
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     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 , T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 

- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 

Índex de Regularitat  superficial IRI (NLT-330):  H a de complir amb els valors de la taula 

510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 

Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants:  + 0 , - 1/5 del gruix teò ric 
- Nivell de la superfície acabada respecte als perf ils teòrics: 
     - Trànsit T00 a T2:  ± 15 mm 
     - La resta:  ± 20 mm 
- Planor :  ± 10 mm/3 m 
- En el cas de capes granulars per a l’assentament de canonades: 
     - Gruix de cada tongada:  ± 50 mm 
     - Planor:  ± 15 mm/3 m 
     - Nivell de la superfície acabada respecte als  perfils teòrics:  ± 15 mm 
- En els llits de paviments: 
     - Replanteig de rasants:  + 0, - 1/5 del gruix  teòric 
     - Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
     - Planor:  ± 10 mm/3 m 
Les irregularitats que excedeixin aquestes tolerà n cies han de ser corregides pel constructor. 
Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material 
necessari tornant a compactar i allisar. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMACIÓ DE SUBBASE O BASE GRANULAR AMB TONGADES COMPACTADES 
Abans de la utilització d’un tipus de material, ser à preceptiva la realització d’ un tram de 
prova, per tal de fixar la composició i forma d’act uació de l’equip compactador i per a 
determinar la humitat de compactació més adient al procediment d’execució. La DF decidirà si 
es acceptable la realització d’aquesta prova com a part integrant de l’obra. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i forme s previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que  excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució d e la partida d'obra. 

La preparació  del tot-u artificial s'ha de fer a c entral i no "in situ". L'addició de l'aigua 

de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos  que la DF autoritzi el 

contrari. 

En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una to ngada, s’ha d’homogeneïtzar i humi dificar, 

si es considera necessari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condici ons climatològiques no hagin produï t 

alteracions en la seva humitat de tal manera que es  superen els valors següents: 

- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 

- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la h umitat óptima 
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L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades 

de gruix no superior a 30 cm. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi com provat el grau de compactació de la 

precedent. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans d e la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s’ha de fer de forma continua i sist emàtica disposant l’ equip necessari per 

aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anteri or. 

Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compact ació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com 

a mínim. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu  pendent o la seva proximitat a obres de 

pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la u tilització de l'equip habitual, s'han de 

compactar amb els medis adequats al cas per tal d'a conseguir  la densitat prevista. 
En el cas de llit de paviments, la compactació s’ha  d’ efectuar longitudinalment, començant 
per les vores exteriors i progressant cap al centre  per a cavalcar-se en cada recorregut en un 
ample no inferior a 1/3 del de l’element compactado r. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins  que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aques t incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la DF. 
CAPA DE SORRA PER A LLIT DE TERRATZO 
La capa no s’ha d’estendre fins que s’hagi comprova t que la superfí cie sobre la que ha 
d’assentar-se té les condicions de qualitat i forme s previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s’ han de corregir abans de l’execució de la partida d’obra. 
Per a temperatures inferiors a 5°C s’han de suspend re els treballs. 
El gruix final de la capa de sorra, un cop col· loc ades les peces de terratzo i vibrat el 
paviment, haurà de ser de 2 cm. 
No hauran d’existir punts baixos que puguin emmagat zemar aigua. 
Toleràncies d’execució: 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els es creixos laterals ni els n ecessaris per a compensar la minva de 

gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que  se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Es considera como un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució. 

- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la 

superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella. 

- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les tongades d’execució i control de la temperatura 

ambient. 

- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 

- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació  de la placa es determinarà la humitat in-situ. 

- Comparació entre la rasant acabada i la establerta en el projecte: comprovació de l’existència  de ruptura de peralt; comprovació de la 

amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330). 

Per a l’assentament de canonades: 

- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de 

grandària superior a d’admissible. 

- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ ha d’estendre la capa. 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’ amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a 

màxim. 

Per a llit de paviments, i sense caràcter limitatiu , els punts de control més destacables són els següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

- Aportació de material. 

- Estesa, humectació, i compactació de cada tongada (si és el cas). 
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- Allisada de la superfície de l’ultima tongada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir  els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d’estar  uniformement repartits en 

sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF. 

No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les exigències del plec de 

condicions.  

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit establert al plec, o quan s’observi que es produeix 

segregació o contaminació del material. 

Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en 

cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, 

sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució  del material. En general, es treballarà 

sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 

compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p er sí mateix causa de rebuig. 

El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  les limitacions establertes al plec de condicions. 

En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat superficial.  

 

 

G925 - SUBBASES DE GRANULAT-CIMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G9251125. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Formació de subbase per a paviment amb granulat-cim ent. 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

 - Estesa de la mescla 

 - Compactació amb humectació 

 CONDICIONS GENERALS: 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a niv ell amb les rasants previstes a la DT. 

Desprès de la compactació la densitat no ha de ser inferior al 98% de la densitat màxima 

obtinguda en l’ assaig Pròctor Modificat (UNE 10350 1). 

Resistència a la compressió al cap de 7 dies en Mpa  (NLT 305): 

- Grava-ciment: 

     - Calçada:  4,5<= RC <= 7,0 

     - Vorals:  4,5 <= RC <= 6,0 

- Sòl-ciment:  2,5 <= RC <= 4,5 

La superfície de la capa acabada  ha de presentar u na textura uniforme, sense segregacions ni 

ondulacions i amb els pendents adequats. 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha  de compli r amb els valors de la taula 

513.8 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  

Toleràncies d'execució: 

- Rasant:  + 0, - 15 mm de la teòrica 

- Amplària:  ± 10 cm de la prevista en els plànols de seccions tipus 

- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de secc ions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S’han d’aturar els treballs: 

- Quan la temperatura ambient a l’ombra sigui super ior a 35 ºC 

- Quan la temperatura ambient a l’ombra sigui infer ior a 5 ºC o puguin donar-se gelades 

- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques i ntenses 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té  les condicions de qualitat i form es previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 

instruccions de la DF. 

Un cop comprovada la capa d'assentament i abans de l'extensió, cal regar la superfície sense 

anegar-la. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cur a d'evitar segregacions i contaminacions. 

El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser  tal que després del piconatge s'obtingui 

el gruix previst a la DT, amb les toleràncies estab lertes. 

En cap cas es permet el recrescut del gruix en cape s primes un cop iniciada la compactació. 

Sempre que sigui possible l’extensió s’ha de fer a tota l’amplària. Quan no es pugui s’ ha de 

començar per la vora inferior i s’ha de fer per fra nges longitudinals. 

No s’han de col·locar franges contigües quan no es pugui garantir que la compactació  i acabat 

de la segona franja s’acabi durant el termini de tr eballabilitat de la primera, excepte en el 

cas que la DF permeti l’execució d’un junt de const rucció longitudinal. 
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Abans de començar la compactació i en els casos sen yalats a la Norma 6.1 IC de Secciones de 

firme, s’ han de fer junts transversals en fresc se parats una distància entre 3 i 4 m. 

La compactació s’ha de fer de forma continua i sist emà tica durant el termini de 

treballabilitat de la mescla i disposant l’equip ne cessari per aconseguir la densitat 

prescrita a l’apartat anterior. 

Durant la compactació i especialment en temps sec i  calorós la superfície s’ha de mantenir 

humida. 

A qualsevol secció transversal, la compactació  ha de finalitzar-se abans que acabi el termini 

de treballabilitat de la capa contigua executada pr èviament. 

Un cop acabada la compactació, no es permet el recr escut, però si l'allisada i recompactació 

quan hi hagi zones que superin la superfície teòric a. Si fos necessari el recrescut, la DF pot 

optar per incrementar el gruix de la capa superior o bé  reconstruir la zona afectada. 

Quan el procès constructiu s’aturi per mé s temps d el fixat per al termini de treballabilitat 

de la mescla i sempre al final de cada jornada, cal  disposar junts de treball transversals. 

Els junts de treball s'han de disposar de manera qu e la seva superfície quedi vertical, 

retallant part de la zona acabada. 

Un cop acabada la capa  s'ha d'aplicar un reg de cu ra seguint les prescripcions generals 

establertes per a aquestes aplicacions. Aquesta ope ració s'ha de fer immediatament desprès de 

la compactació i en un termini màxim de 3 h des de la seva finalització. 

No es permet la circulació de vehicles sobre la cap a durant un període mínim de 3 dies i de 7 

dies quan es tracti de vehicles pesats. 

L’extensió d’una capa superior no s’ha de fer abans  de transcorreguts 7 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'i rregularitats superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg d e cura. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevo l reg de segellat que s'afegeixi per a 

donar obertura al trànsit. 

L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que  se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Abans d’ iniciar-se la posta en obra dels materials tractats amb ciment, execució d’un tram de prova, per comprovar la fórmula de treball, 

els equips necessaris per l’execució de les obres i, especialment, la forma d’actuació  dels equips de compactació. També es verificarà la 

conformitat del material. 

- Inspecció visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre la capa de grava-ciment o sòl-ciment. 

- Control de la temperatura ambient. 

- Durant el procés d’abocament i estesa: 

     - Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la descàrrega del camió; 

     - Comprovació contínua de l’espessor estès mitjançant un punxó graduat. 

- Durant el procés de compactació: 

     - Control de la densitat (UNE 103503) i de la humitat (UNE 103300) en emplaçaments aleatoris, amb una freqüència mínima de 7 

mesures per lot. 

- Durant el procés de curat i protecció superficial: 

     - Verificació de que la superfície de la capa romangui constantment humida fins l’ estesa del producte de curat, però sense que es 

produeixin embassaments; 

     - Un control diari, com a mínim, de la dotació d’emulsió bituminosa emprada en el reg de curat, i, al seu cas, de l’àrid de cobertura. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

Durant el procés de compactació, els punts de determinació de la densitat i humitat s’escolliran de forma aleatòria repartits en tota la 

superfície de la capa. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams de prova, introduint-se 

les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 

 Les densitats mitges obtingudes in situ en el lot no hauran de ser inferiors a les especificades anteriorment; no més de 2 individus de la 

mostra podran donar resultats de fins a 2 punts percentuals per sota de la densitat exigi da. Als punts que no compleixin lo anterior es 

realitzaran assaigs de resistència mecànica sobre testimonis. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Determinació del gruix mitjançant l’extracció de testimonis. 

- Comprovació de la regularitat superficial mitjançant l’IRI (NLT-330).  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES 

 

 

 

 

196 

  

- Comparació de la rasant obtinguda amb la teòrica. 

- Aspecte de la superfície acabada. 

- Verificació de l’amplada de la capa. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els testimonis per comprovar el gruix de la capa seran cilíndrics, i s’ extrauran en emplaçaments aleatoris. Els orificis produïts s’emplenaran 

amb material de la mateixa qualitat que el utilitzat a la resta de la capa, el qual serà correctament enrasat i compactat. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

El gruix mig obtingut no haurà de ser inferior a l’especificat al Plec de Prescripcions Tè cniques Particulars o als Plànols de seccions tipus. No 

més de 2 individus de la mostra assajada del lot presentaran resultats que baixin de l’especificat en un 10%. 

Si el gruix mig obtingut fos inferior al 85% de l’especificat, es demolirà  la capa corresponent al lot controlat i es reposarà, per compte del 

Contractista. Si el gruix mig obtingut fos superior al 85% de l’especificat, es compensarà la diferè ncia amb un espessor addicional 

equivalent a la capa superior aplicat en tota l’amplada de la secció tipus, per compte del Contractista. 

No es permetrà en cap cas el recreixement en capes primes. 

Els resultats de la mitja de la regularitat superficial de la capa acabada no excediran dels lí mits establerts anteriorment. Si es 

sobrepassessin aquests límits, es procedirà de la següent manera: 

- Si és en més del 10% de la longitud del tram controlat, es corregiran els defectes mitjançant fressat per compte del Contractista; 

- Si és en menys del 10% de la longitud del tram controlat, s’aplicarà una penalització econòmica del 10%. 

Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta als Plà nols del Projecte no excediran de les toleràncies 

especificades, ni existiran zones que retinguin aigua. Quan la tolerància sigui depassada per defecte i no existeixin problemes 

d’embassament, el Director d’Obra podrà  acceptar la superfície sempre que la capa superior compensi el minvament amb el gruix 

addicional necessari sense increment de cost per l’Administració. Quan la tolerància sigui depassada per excés, es corregirà mitjançant 

fress at per compte del Contractista, sempre que no suposi una reducció del gruix de la capa per sota del valor especificat als Plànols. 

 

 

G93 - BASES 
G931 - BASES DE TOT-U 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G931201J,G931201L. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compacta ció de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

El material que s’utilitzi ha de complir les especi ficacions fixades en el plec de condicions 

corresponent. 

Es pot  utilitzar material granular reciclat de res idus de la construcció o demolicions, 

provenint d’una planta autoritzad a legalment per e l tractament d’aquests residus. En obres de 

carreteres només es podrà utilitzar a les categorie s de tràfic pesat T2 a T4. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. 
S’han de mantenir els pendents i dispositius de des guà s necessaris per tal d’evitar 
entollaments. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a niv ell amb les rasants previstes a la DT. 

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

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

103501). 

Grau de compactació: 

- Tot-u artificial: 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T0 0 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 , T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 

- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 

Índex de Regularitat  superficial IRI (NLT-330):  H a de complir amb els valors de la taula 

510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 

Toleràncies d'execució: 

- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres  T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la 

resta de casos  

- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols d e seccions tipus 

- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de secc ions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té  les condicions de qualitat i form es previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que excedeixen les 
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tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 

instruccions de la DF. 

La preparació  del tot-u artificial s'ha de fer a c entral i no "in situ". L'addició de l'aigua 

de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos  que la DF autoritzi el 

contrari. 

En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una to ngada, s’ha d’homogeneïtzar i humi dificar, 

si es considera necessari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condici ons climatològiques no hagin produï t 

alteracions en la seva humitat de tal manera que es  superen els valors següents: 

- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 

- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la h umitat óptima 

L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades 

de gruix no superior a 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans d e la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s’ha de fer de forma continua i sist emàtica disposant l’ equip necessari per 

aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anteri or. 

Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compact ació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com 

a mínim. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu  pendent o la seva proximitat a obres de 

pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la u tilització de l'equip habitual, s'han de 

compactar amb els medis adequats al cas per tal d'a conseguir  la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins  que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aques t incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els es creixos laterals ni els n ecessaris per a compensar la minva de 

gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que  se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de 

grandària superior a l’ admissible. 

- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ ha d’estendre la capa. 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’ amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a 

màxim. 

- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució. 

- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la 

superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella. 

- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les tongades d’execució i control de la temperatura 

ambient. 

- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 

- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació  de la placa es determinarà la humitat in-situ. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comparació entre la rasant acabada i l’estable rta en el projecte: comprovació de l’existència de ruptura de peralt; comprovació de 

l’amplada de la capa; revisió dels  cantells de perfils transversals. 

- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir  els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d’estar  uniformement repartits en 

sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF. 
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No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les exigències del plec de 

condicions.  

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit establert al plec, o quan s’observi que es produeix 

segregació o contaminació del material. 

Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en 

cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, 

sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució  del material. En general, es treballarà 

sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 

compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p er sí mateix causa de rebuig. 

El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  les limitacions establertes al plec de condicions. 

En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat superficial.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat superficial.  

 

 

G935 - BASES DE GRANULAT-CIMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G9351925. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de base per a paviment, amb granulat-cimen t. 

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

 - Estesa de la mescla 

 - Compactació amb humectació 

 CONDICIONS GENERALS: 
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La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a niv ell amb les rasants previstes a la DT. 

Desprès de la compactació la densitat no ha de ser inferior al 98% de la densitat màxima 

obtinguda en l’ assaig Pròctor Modificat (UNE 10350 1). 

Resistència a la compressió al cap de 7 dies en Mpa  (NLT 305): 

- Grava-ciment: 

     - Calçada:  4,5<= RC <= 7,0 

     - Vorals:  4,5 <= RC <= 6,0 

- Sòl-ciment:  2,5 <= RC <= 4,5 

La superfície de la capa acabada  ha de presentar u na textura uniforme, sense segregacions ni 

ondulacions i amb els pendents adequats. 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha  de compli r amb els valors de la taula 

513.8 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  

Toleràncies d'execució: 

- Rasant:  + 0, - 15 mm de la teòrica 

- Amplària:  ± 10 cm de la prevista en els plànols de seccions tipus 

- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de secc ions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S’han d’aturar els treballs: 

- Quan la temperatura ambient a l’ombra sigui super ior a 35 ºC 

- Quan la temperatura ambient a l’ombra sigui infer ior a 5 ºC o puguin donar-se gelades 

- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques i ntenses 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té  les condicions de qualitat i form es previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 

instruccions de la DF. 

Un cop comprovada la capa d'assentament i abans de l'extensió, cal regar la superfície sense 

anegar-la. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cur a d'evitar segregacions i contaminacions. 

El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser  tal que després del piconatge s'obtingui 

el gruix previst a la DT, amb les toleràncies estab lertes. 

En cap cas es permet el recrescut del gruix en cape s primes un cop iniciada la compactació. 

Sempre que sigui possible l’extensió s’ha de fer a tota l’amplària. Quan no es pugui s’ ha de 

començar per la vora inferior i s’ha de fer per fra nges longitudinals. 

No s’han de col·locar franges contigües quan no es pugui garantir que la compactació  i acabat 

de la segona franja s’acabi durant el termini de tr eballabilitat de la primera, excepte en el 

cas que la DF permeti l’execució d’un junt de const rucció longitudinal. 

Abans de començar la compactació i en els casos sen yalats a la Norma 6.1 IC de Secciones de 

firme, s’ han de fer junts transversals en fresc se parats una distància entre 3 i 4 m. 

La compactació s’ha de fer de forma continua i sist emà tica durant el termini de 

treballabilitat de la mescla i disposant l’equip ne cessari per aconseguir la densitat 

prescrita a l’apartat anterior. 

Durant la compactació i especialment en temps sec i  calorós la superfície s’ha de mantenir 

humida. 
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A qualsevol secció transversal, la compactació  ha de finalitzar-se abans que acabi el termini 

de treballabilitat de la capa contigua executada pr èviament. 

Un cop acabada la compactació, no es permet el recr escut, però si l'allisada i recompactació 

quan hi hagi zones que superin la superfície teòric a. Si fos necessari el recrescut, la DF pot 

optar per incrementar el gruix de la capa superior o bé  reconstruir la zona afectada. 

Quan el procès constructiu s’aturi per mé s temps d el fixat per al termini de treballabilitat 

de la mescla i sempre al final de cada jornada, cal  disposar junts de treball transversals. 

Els junts de treball s'han de disposar de manera qu e la seva superfície quedi vertical, 

retallant part de la zona acabada. 

Un cop acabada la capa  s'ha d'aplicar un reg de cu ra seguint les prescripcions generals 

establertes per a aquestes aplicacions. Aquesta ope ració s'ha de fer immediatament desprès de 

la compactació i en un termini màxim de 3 h des de la seva finalització. 

No es permet la circulació de vehicles sobre la cap a durant un període mínim de 3 dies i de 7 

dies quan es tracti de vehicles pesats. 

L’extensió d’una capa superior no s’ha de fer abans  de transcorreguts 7 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'i rregularitats superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg d e cura. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevo l reg de segellat que s'afegeixi per a 

donar obertura al trànsit. 

L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que  se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Abans d’ iniciar-se la posta en obra dels materials tractats amb ciment, execució d’un tram de prova, per comprovar la fórmula de treball, 

els equips necessaris per l’execució de les obres i, especialment, la forma d’actuació  dels equips de compactació. També es verificarà la 

conformitat del material. 

- Inspecció visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre la capa de grava-ciment o sòl-ciment. 
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- Control de la temperatura ambient. 

- Durant el procés d’abocament i estesa: 

     - Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la descàrrega del camió; 

     - Comprovació contínua de l’espessor estès mitjançant un punxó graduat. 

- Durant el procés de compactació: 

     - Control de la densitat (UNE 103503) i de la humitat (UNE 103300) en emplaçaments aleatoris, amb una freqüència mínima de 7 

mesures per lot. 

- Durant el procés de curat i protecció superficial: 

     - Verificació de que la superfície de la capa romangui constantment humida fins l’ estesa del producte de curat, però sense que es 

produeixin embassaments; 

     - Un control diari, com a mínim, de la dotació d’emulsió bituminosa emprada en el reg de curat, i, al seu cas, de l’àrid de cobertura. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

Durant el procés de compactació, els punts de determinació de la densitat i humitat s’escolliran de forma aleatòria repartits en tota la 

superfície de la capa. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius trams de prova, introduint-se 

les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 

 Les densitats mitges obtingudes in situ en el lot no hauran de ser inferiors a les especificades anteriorment; no més de 2 individus de la 

mostra podran donar resultats de fins a 2 punts percentuals per sota de la densitat exigi da. Als punts que no compleixin lo anterior es 

realitzaran assaigs de resistència mecànica sobre testimonis. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Determinació del gruix mitjançant l’extracció de testimonis. 

- Comprovació de la regularitat superficial mitjançant l’IRI (NLT-330).  

- Comparació de la rasant obtinguda amb la teòrica. 

- Aspecte de la superfície acabada. 

- Verificació de l’amplada de la capa. 
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els testimonis per comprovar el gruix de la capa seran cilíndrics, i s’ extrauran en emplaçaments aleatoris. Els orificis produïts s’emplenaran 

amb material de la mateixa qualitat que el utilitzat a la resta de la capa, el qual serà correctament enrasat i compactat. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

El gruix mig obtingut no haurà de ser inferior a l’especificat al Plec de Prescripcions Tè cniques Particulars o als Plànols de seccions tipus. No 

més de 2 individus de la mostra assajada del lot presentaran resultats que baixin de l’especificat en un 10%. 

Si el gruix mig obtingut fos inferior al 85% de l’especificat, es demolirà  la capa corresponent al lot controlat i es reposarà, per compte del 

Contractista. Si el gruix mig obtingut fos superior al 85% de l’especificat, es compensarà la diferè ncia amb un espessor addicional 

equivalent a la capa superior aplicat en tota l’amplada de la secció tipus, per compte del Contractista. 

No es permetrà en cap cas el recreixement en capes primes. 

Els resultats de la mitja de la regularitat superficial de la capa acabada no excediran dels lí mits establerts anteriorment. Si es 

sobrepassessin aquests límits, es procedirà de la següent manera: 

- Si és en més del 10% de la longitud del tram controlat, es corregiran els defectes mitjançant fressat per compte del Contractista; 

- Si és en menys del 10% de la longitud del tram controlat, s’aplicarà una penalització econòmica del 10%. 

Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta als Plà nols del Projecte no excediran de les toleràncies 

especificades, ni existiran zones que retinguin aigua. Quan la tolerància sigui depassada per defecte i no existeixin problemes 

d’embassament, el Director d’Obra podrà  acceptar la superfície sempre que la capa superior compensi el minvament amb el gruix 

addicional necessari sense increment de cost per l’Administració. Quan la tolerància sigui depassada per excés, es corregirà mitjançant 

fress at per compte del Contractista, sempre que no suposi una reducció del gruix de la capa per sota del valor especificat als Plànols. 

 

 

GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
GB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
GB2C - BARRERES RÍGIDES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GB2C1000. 
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GB4 - BARRERES ANTIENLLUERNANTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de la barrera antienlluernadora en carrete res. 
S’han considerat els següents tipus de barreres: 
- Barreres formades per estesa d’una malla contínua  subjectada a pals d’acer. 
- Barreres formades per elements prefabricats munta ts sobre barreres de seguretat. 
L’execució de l’unitat d’obra inclou les següents o peracions: 
Pantalla de malla contínua subjectada a pals d’acer : 
- Replanteig 
- Excavació dels daus d’ancoratge dels pals 
- Col·locació dels tubs de suport, amb morter 
- Col·locació de la tela que forma l’enreixat 
- Tibada del conjunt 
Plafons prefabricats muntats sobre barreres de segu retat: 
- Replanteig 
- Subjecció del plafó a la barrera. 

CONDICIONS GENERALS: 
La barrera quedarà en la posició  especificada per la DT o en el seu cas per la DF. 
Quedarà ben aplomada i al nivell previst. 
No gravitaran càrregues sobre la barrera. 
La barrera muntada deurà resistir l’acció dels esfo rços als quals estigui sotmesa com són el 
propi pes, el vent, vibracions, etc. 
BARRERA DE MALLA CONTÍNUA SUBJECTADA A PALS D’ACER: 
La malla quedarà ben fixada al suport. Estarà  aplo mada i amb els angles i nivells previstos. 
Els muntants quedaran verticals, independentment de l pendent del terreny. 
Quan la malla vagi col·locada sobre daus de formigó , els suports s’encastaran en aquestes 
bases que no quedaran visibles. 
La malla tindrà muntants de tensió i reforç reparti ts uniformement pels trams rectes i a les 
cantonades. 
Toleràncies d’execució: 
- Distància entre suports: ± 20 mm 
- Replanteig: ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat: ± 5 mm 
PLAFONS PREFABRICATS MUNTATS SOBRE BARRERES DE SEGUR ETAT: 
La distància entre els plafons que constitueixen la  barrera serà  tal que donaran sensació de 
continuïtat i o deixaran passar la llum dels vehicl es que circulin en sentit contrari. 
Tant la separació entre plafons contigus, com l’ori entació dels mateixos s’adequarà al traçat 
de la carretera. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Durant tot el procés constructiu, es garantirà  la protecció contra les empentes e impactes 
mitjançant ancoratges i es mantindrà l’aplomat amb ajuda d’elements auxiliars. 
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Se suspendran els treballs de col·locació quan la v elocitat del vent superi els 50 km/h i la 
temperatura sigui inferior a 0°C. 
La posada en obra no alterarà les característiques de l’element. 
BARRERA DE MALLA CONTÍNUA SUBJECTADA A PALS D’ACER: 
Un cop col·locada la malla es procedirà a la  tibad a de la mateixa. 
PLAFONS PREFABRICATS MUNTATS SOBRE BARRERES DE SEGUR ETAT: 
Per la subjecció  de cadascun dels plafons que cons titueixen la barrera s’utilitzarà els 
suports a tal fi. 
En plafons muntats sobre barreres de seguretat flex ibles de perfils metàl·lics de doble ona, 
que dóna expressament prohibit practicar forats o q ualsevol altre operació sobre el perfil que 
pugui espatllar l’acabat galvanitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD5 - DRENATGES 
GD5B - DRENATGES AMB TUB DE GEOTEXTIL I GRAVES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GD5BU010. 

 

 

 

GF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
GFA - TUBS I ACCESSORIS DE PVC 
GFA1 - TUBS DE PVC A PRESSIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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GFA14645,GFA17345. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no  plastificat PVC o C-PVC, per a transport i 

distribució de fluids a pressió i col·locació d’acc essoris en canalitzacions per a soterrar, 

col·locats superficialment o al fons de la rasa. 
S’ han considerat els graus de dificultat de muntat ge per als tubs, següents: 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada  en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Sense especificació  del grau de dificultat que c orrespon a una xarxa on es poden donar 

trams lineals, equilibrats i amb predomini d'access oris indistintament al llarg del seu 

recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civ il, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Unió encolada 

 - Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanqui tat 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en ca nalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l’element en la seva posició defin itiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especifica ció del grau de dificultat, la col·locació 

d'accessoris. La variació  del grau de dificultat e n els diferents trams de la xarxa no permet 

fixar la repercussió d'accessoris; per això, la sev a col·locació es considera una unitat 

d'obra diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova,  han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris 

del material del tub, emmotllats per injecció  i no rmalitzats. Les unions s'han de fer 

encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt e làstic; segons correspongui al tipus d'unió 

definit per a la instal·lació. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer  amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 

d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de  sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 

passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi h a d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 

qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que  passi per sota. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'ha n d'estendre perpendicularment o 

paral·lelament  respecte a l'estructura de l'edific i. Les horitzontals han de passar 

preferentment a prop del paviment o del sostre. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES 

 

 

 

 

208 

  

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i  visos, i a les parets, s'han d'encastar. 

Si l'abraçadora del suport és metàl·lica , entre el la i el tub s'ha d'interposar una anella 

elàstica. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes . 

Distància entre suports: 
- Tubs PVC: 

┌───────────────────────────────────────┐ 
│  Diàmetre │Distància entre suports (m) │ 
│           │───────────────────────────│ 
│  nominal  │    trams   │    trams     │ 
│   (mm)    │  verticals │ horitzontals │ 
│───────────│────────────│──────────────│ 
│  16 - 20  │     1,1    │     0,7      │ 
│  25 - 75  │     1,3    │     0,8      │ 
│  90 - 110 │      2     │     0,8      │ 
│ 125 - 200 │      2     │      1       │ 
│ 250 - 500 │     2,5    │     1,2      │ 
└───────────────────────────────────────┘ 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub d escansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben pi conada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  

Gruix del llit de sorra: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 

contraccions i dilatacions degudes a canvis de temp eratura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es  produeixen en circular el fluid, els punts 

singulars (corbes, reduccions, etc.) , han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable  i de sanejament, les d'aigua potable han 

de passar per un pla superior a les de sanejament i  han d'anar separades tangencialment 100 

cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres  compactades, que han de complir 

l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de f er de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni d eformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'h a de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb le s parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els  extrems oberts. 

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha  de netejar i lubrificar amb un lubrificant 

autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la c onnexió. 

En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar am b pinzell als dos extrems per a unir. 

L'extrem recte del tub ha de tenir l’aresta exterio r aixamfranada. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES 

 

 

 

 

209 

  

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularm ent a l'eix i eliminar les rebaves. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'u tilitzar els accessoris adequats. 

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar int eriorment fent-hi passar aigua perquè 

arrossegui les brosses i els gasos destil·lats prod uï ts pel lubricant, l'adhesiu i el 

netejador que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'u nió. No s'ha de fer servir en aquesta 

operació cap tipus de dissolvent. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'ai gua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'e xaminar-los, rebutjant els que presentin 

algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar  que la rasant, l'amplària, la fondària i 

el nivell freà tic de la rasa corresponen als espec ificats en la DT. En cas contrari cal 

avisar la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar e ls elements. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar e n sentit ascendent. Si no es pot fer 

d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de  comprovar que el seu interior és lliure 

d'elements que puguin impedir el seu assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, 

eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures  d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 

desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg s ense fer un reblert parcial de la rasa 

deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de c omplir les especificacions tècniques del 

reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment r eblerta excepte a les unions, s'han de fer 

les proves de pressió interior i d'estanquitat sego ns la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l' autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enlles tida la instal·lació. S'han de col·locar  

de forma que els junts de les canonades i dels acce ssoris siguin accessibles per a la seva 

reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 

efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especi ficat, inclou, a mé s, la repercussió de 

les peces especials per col·locar. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó  per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 

metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destini. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat previst. 

- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:  

     - Suportació  

     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals d’evacuació 

     - Diàmetres 

     - Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments 

     - Distància a altres elements i conduccions. 

     - Resistència al foc del material. 

     - Sectorització 

     - Elements, sifons i pericons. 

     - Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops 

- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament i evacuació d’aigües pluvials segons document HS-5 del Codi 

Tècnic de l’edificació. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de 

procedir  a canviar tot el material afectat. 
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En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la DF. 

 

 

GFAA - ACCESSORIS DE PVC PER A DERIVACIONS 
 
 
 

 

GFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
GFB3 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GFB39B25. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport  i distribució de fluids a pressió i la 

col·locació d’ accessoris en canalitzacions soterra des amb unions soldades, col·locats 

superficialment o al fons de la rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè extruït de densitat mitjana per al tran sport de combustibles gasosos a 

temperatures fins a 40°C 
S’ han considerat els graus de dificultat de muntat ge per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams lla rgs, amb pocs accessoris i situada en llocs 

fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions  d' hidrants, etc.). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada  en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini  d'accessoris (sala de calderes, 

instal·lació de bombeig, etc.) 

- Sense especificació  del grau de dificultat que c orrespon a una xarxa on es poden donar 

trams lineals, equilibrats i amb predomini d'access oris indistintament al llarg del seu 

recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civ il, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta  i mitjana) 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en ca nalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l’element en la seva posició defin itiva 
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- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especifica ció del grau de dificultat, la col·locació 

d'accessoris. La variació  del grau de dificultat e n els diferents trams de la xarxa no permet 

fixar la repercussió d'accessoris; per això, la sev a col·locació es considera una unitat 

d'obra diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova,  han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d’ estar feta la prova de pressió. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 

dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de f er amb accessoris que pressionin la cara 

exterior del tub o bé soldats per testa, segons sig ui el tipus  d'unió definit per a la 

canalització. 

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'e star pròxima a conductes que transportin 

fluids a alta temperatura.  S'ha de garantir que la  canonada no superi una temperatura de 

40°C. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer  amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 

d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de  sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 

passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred a mb els següents radis de curvatura: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │   Polietilè   │       Polietilè           │ 
│             │ densitat alta │ densitat baixa i mitjana  │ 
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│ 
│    A 0°C    │  <= 50 x Dn   │      <= 40 x Dn           │ 
│    A 20°C   │  <= 20 x Dn   │      <= 15 x Dn           │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determina r-se per interpolació lineal. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'ha n d'estendre perpendicularment o 

paral·lelament  respecte a l'estructura de l'edific i. Les horitzontals han de passar 

preferentment a prop del paviment o del sostre. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de ta l manera que garanteixin l'estabilitat i 

l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i  visos, i a les parets, s'han d'encastar. 

Si l'abraçadora del suport és metàl·lica , entre el la i el tub s'ha d'interposar una anella 

elàstica. 

Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana  col·locades superficialment, s'han 

d’instal·lar dins d'una beina d'acer. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 

direcció, ramals, trams  llargs, etc.), permetin al  tub efectuar els moviments axials de 

dilatació. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes . 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
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La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub d escansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben pi conada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  

Gruix del llit de sorra: 

- Polietilè extruït: >= 5 cm 

- Polietilè reticulat: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 

contraccions i dilatacions degudes a canvis de temp eratura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es  produeixen en circular el fluid, els punts 

singulars (corbes, reduccions, etc.) , han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable  i de sanejament, les d'aigua potable han 

de passar per un pla superior a les de sanejament i  han d'anar separades tangencialment 100 

cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres  compactades, que han de complir 

l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de f er de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni d eformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'h a de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb le s parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els  extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangenci alment el rotlle, fent-lo rodar 

verticalment sobre el terreny. 

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha  de netejar i lubrificar amb un lubrificant 

autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la c onnexió. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularm ent a l'eix i eliminar les rebaves. 

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal ai xamfranar l'aresta exterior. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garantei xi l'alineació dels tubs i l'aplicació de 

la pressió adequada per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar inte riorment i fer-hi passar aigua per 

arrossegar les brosses. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'ai gua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'e xaminar-los, rebutjant els que presentin 

algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar  que la rasant, l'amplària, la fondària i 

el nivell freà tic de la rasa corresponen als espec ificats en la DT. En cas contrari cal 

avisar la DF. 
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El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar e ls elements. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar e n sentit ascendent. Si no es pot fer 

d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de  comprovar que el seu interior és lliure 

d'elements que puguin impedir el seu assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, 

eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures  d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 

desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg s ense fer un reblert parcial de la rasa 

deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de c omplir les especificacions tècniques del 

reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment r eblerta excepte a les unions, s'han de fer 

les proves de pressió interior i d'estanquitat sego ns la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l' autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enlles tida la instal·lació. S'han de col·locar  

de forma que els junts de les canonades i dels acce ssoris siguin accessibles per a la seva 

reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 

efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especi ficat, inclou, a mé s, la repercussió de 

les peces especials per col·locar. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó  per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 

metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destini. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat previst. 

- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:  

     - Suportació  

     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí  de la instal·lació 
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     - Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments 

     - Distància a altres elements i conduccions. 

- Realització de proves d’estanquitat i resistència mecànica  

- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de 

procedir  a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la DF. 

 

 

GG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
GG2 - TUBS I CANALS 
GG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GG21RH1G,GG21RP1G. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

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 
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 - Muntat superficialment 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- Estesa, fixació i curvat 

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de l es unions entre trams i amb els accessoris 

- Comprovació de la unitat d’obra 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, re talls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corb es d'acoblament, escalfant-les 

lleugerament, sense que es  produeixin canvis sensi bles 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 man iguets 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 obe rtes que després s'han de reblir. 

Les unions s'han de fer mitjançant connexió a press ió. 

Les unions que no puguin anar directament connectad es s'han de fer amb maniguets aïllants. 

L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cin ta aïllant i resistent a la humitat. 

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt d e cables unipolars que constitueixin un 

mateix sistema. 

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbe llada. 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 mar cats pel fabricant. 

Fondària de les rases:  >= 40 cm 

 Distància a línies telefòniques, tubs de sanejamen t, 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 sanejamen t, aigua i gasos:  >= 25 cm 

 Distància entre registres:  <= 1500 cm 

 Nombre de corbes de 90° entre dos registres consec utius:  <= 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 
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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 subminis trats 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 ca racterístiques del tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del prod ucte 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 caracter ístiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedi rà 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 espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència dels retalls. 

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacio ns. 
 
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 la condu cción de cables. Parte 1: Requisitos 

generales. 

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos rígidos. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels 

conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES 

 

 

 

 

218 

  

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 

 

GGF - PALS I SUPORTS PER A LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GGF35B22. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Pals de suport de línies elèctriques, col·locats. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Pal de fusta encastat a terra, fixat a una base m etàl·lica o muntat amb dau de formigó. 

- Pal de formigó armat muntat amb dau de formigó. 

- Columna d'acer muntada amb dau de formigó. 

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

- Encastat en el terra: 

     - Hissat, col·locació i anivellació del pal 

     - Ataconar amb terra del pou 

- Fixat a una base de formigó: 
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     - Formigonament del dau de formigó 

     - Hissat, col·locació i nivellació del pal 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha d’instal·lar en posició vertical. 

Ha de quedar fixat sòlidament a la base. 

En el cas d’instal·lar-se directament encastats, el  procediment a seguir ha de ser l'indicat a 

l'apartat 11 de la instrucció MI BT 003 del REBT.  

La fixació del pal de fusta a bases metàl·liques o de formigó s'ha de fer de tal manera que el 

pal resti separat 15 cm de terra com a mínim.  

Només s'han d'utilitzar tirants com a complement de  resistència dels pals, en cas que ho 

determini la DF. 

Els ancoratges dels tirants s'han de fer sobre qual sevol element capaç d'aguantar els esforços 

que aquests puguin transmetre. 

Els tirants s'han de senyalitzar fins a una alçària  de 2 m. 

Els tirants han de portar tensors per a regular la seva tensió. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 

La fondària mínima d'encastament directament a terr a ha de ser de 0,1 H + 0,5 m, essent H 

l'alçà ria del pal en metres. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 50 mm 

- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 

 PAL D’ACER: 

La posició de la creueta respecte a l'estesa dels c onductors de la línia ha de ser la indicada 

al projecte. 

Ha de quedar feta la connexió a terra del pal, que ha de complir les especificacions fixades 

en el seu plec de condicions. La connexió s'ha de f er per mitjà d'un terminal premsat al 

cable. 

COL·LOCATS AMB DAU DE FORMIGÓ: 

La base de formigó ha de sobresortir del terra com a mínim 15 cm amb una lleugera pendent per 

tal de facilitar l’ evacuació de l'aigua. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i ma nipular el pal durant la seva fixació. 

Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal 

més 5 m. 

Cal que la zona de treball quedi degudament senyali tzada amb una tanca i llums vermells durant 

la nit. 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

PALS DE FUSTA: 

UNE-EN 12465:2002 Postes de madera para líneas aéreas. Requisitos de durabilidad. 

PALS DE FORMIGÓ ARMAT: 

UNE 21080:1984 Postes de hormigón armado no pretensado. Fabricación y ensayos. 
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X - PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 
XFFCC - FAMILIA FFCC 
XFFCC001 - replanteig de via incloent: piquets prov isional de via per a muntatge i 
posteriors anivellaments . Piquets definitiu amb re ferències fixes , amb indicació 
clara de principis i finals de transició , radi de les alineacions , peralts en corba 
i perfil longitudinal definitiu . Incloent treballs  topografics i càlculs , materials 
i col · locació . Totalment situat  
 

Se define esta unidad como el conjunto de labores necesarias, previa al montaje de la vía, relativas al replanteo 

exacto y el suministro y colocación de piquetes de referencia, de acuerdo estrictamente con la normativa 

correspondiente de la Administración Ferroviaria, excepto en la distancia a la vía, que se realizar a dos metros y 

medio (2,5 m), con el fin de no levantarlos en desguarnecidos posteriores. La distancia entre piquetes no ser 

superior a 10 m. 

A partir del cálculo de las curvas por el método de las envolventes, se establecerá un sistema de referencias 

encaminado fundamentalmente al montaje. En estas referencias (perfiles angulares sobre bases de hormigón) se 

señalarán tanto la distancia a la vía como lacota de los dos hilos. 

Como referencias definitivas se utilizan piquetes, en los puntos singulares tales como: contacto de recta con 

clotoide, contacto de clotoide con una curva circular y puntos de tangencia de alineaciones verticales. 

En el caso de variantes se utilizar el sistema tradicional por coordenadas. 

Se medirá por metros lineales (m) realmente ejecutados de vía sencilla abonándose con el correspondiente precio 

que incluye: 

• Replanteo de via. 

• Suministro y colocacion de piquetes, de acuerdo con la Normativa de la Administracion Ferroviaria, distanciados 

2,5 m. 

• Cualquier otra operacion hasta la terminacion completa de las labores. 

Se abonara al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

 
 

XFFCC002 - subministrament i posada en obra de bala st tipus ´´a´´ de nova aportació , 
en camió , fins i tot material , transport a aplec o parc i transport a tall , fins i 
tot càrregues i descàrregues. Totalment col · locat . 
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El gruix mínim de la capa de balast sota carril s'h a fixat prèviament en 30 cm en tot el tram 
, a partir de la cara inferior de la travessa del f il baix. El balast és del tipus silici , 
d'origen igni o metamòrfic , de categoria A segons la Norma Europea , procedent de l'extracció 
, trituració i cribratge de bancs sans de pedreres de roca dura . 
La pedra partida procedirà de la extracció, tritura ció i cribratge de bancs sans de pedreres 
de roca dura de naturalesa silícia , d'origen igni o metamòrfic , no acceptant-se el balast de 
naturalesa calcària o dolomítica , o el procedent d e roques sedimentàries o còdols , ni amb 
fragments de fusta , carbonosos o altres matèries o rgàniques , ni el que contingui plàstics o 
metalls . Es prohibeixen els subministraments de ba last procedents de la barreja de roques de 
diferent naturalesa geològica . L'exigència per al centre de producció es correspon amb la 
categoria A de la norma UNE - EN- 13.450-2003 . 
La resistència al desgast del balast es mesura mitj ançant el coeficient de l' Desgast Los 
Angeles ( abreujadament , CLA ) , i no ha de ser su perior al catorze ( 14 ) per cent ( 
categoria LARB14 de la Norma UNE -EN 13.450:2003 i tipus A de la PRV 3-4.0.0 ) . 
Pel que fa a l'absorció d'aigua del balast , si aqu esta no supera el 0,5% , es considera que 
l'àrid és resistent a l'atac del gel - desgel . Qua n l'absorció és superior al 1,5% s'ha de 
descartar aquest material com a vàlid per balast . Per absorcions intermèdies , se sotmet al 
balast a un assaig de gel - desgel o un assaig d'es tabilitat a l'acció del sulfat magnèsic . 
La resistència a compressió simple del balast és co m a mínim de 1.200 kg/cm2 , mesurada amb 
provetes cilíndriques de diàmetre mínim 
50 mm i esveltesa igual a 2 ( relació alçada / diàm etre ) . 
L'esplanada del planter ha de quedar expedita i sen se obstacles que puguin donar lloc a 
accidents amb la maquinària mòbil d'extracció , hav ent de quedar determinada una rea per a 
l'apilament exclusiu del material a subministrar a l'obra corresponent . 
L'àrea determinada per la recollida tindrà un tract ament adequat de manera que s'eviti la 
contaminació del balast tant per agents interns com  externs . 
Les condicions de l'àrea determinada per la recolli da seran proposades a la Direcció d'Obra 
per a la seva aprovació. L'aprovació d'aquestes con dicions no implica l'acceptació de l'estat 
i qualitat del balast en el moment del subministram ent . 
En el cas que la qualitat del balast es degradi ( b rutícia , existència de fins, etc . ) , El 
Contractista realitzarà les tasques pertinents per subministrar a les condicions contractades 
. 
 

 

XFFCC003 - Subministrament De Carril UIC -54 Duresa  90 I En Barres De 36 Metres , 
Incloent Càrrega En Fàbrica , Transport I Descàrreg a En Lloc De Treball 
 
Es defineix aquesta unitat com el conjunt d'operaci ons necessàries per al subministrament de 
carril nou tipus UIC amb qualitat de carrilaje espe cificat en el Projecte , segons les 
condicions de la unitat . 
A la superfície de rodament no s'admetran fletxes s uperiors a 0,5 mil · límetres , mesures amb 
regla metàl · lica d'un metre de longitud , col · l ocant el seu centre en el pla vertical que 
contingui el pla mitjà de la soldadura , ni superio rs a 0,3 mil · límetres en el costat actiu 
del cap del carril , efectuant la mesura amb regla d'igual longitud . 
Previ al començament de l'execució de les tasques a  què es refereix aquesta unitat , el 
Contractista presentarà un pla amb el màxim detall de les accions i sistemes a utilitzar al 
Director d'Obra , que podrà acceptar o exigir el se u desenvolupament més minuciós o les 
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modificacions de sistemes d'execució que consideri oportunes , sense dret a cap reclamació del 
Contractista . 
Caldrà tenir en compte el que especifica la norma R ENFE NRV . 
 

 

XFFCC004 - subministrament de travessa de formigó t ipus PR - 90 , inclòs càrrega , 
transport i descàrrega a llit de balast amb pòrtic o grua  
 
Es defineix aquesta unitat com el conjunt d'operaci ons necessàries per al subministrament de 
travesses segons la unitat descrita . 
Previ al començament de l'execució de les tasques a  què es refereix aquesta unitat , el 
Contractista presentarà un pla amb el màxim detall de les accions i sistemes a utilitzar al 
Director d'Obra , que podrà acceptar o exigir el se u desenvolupament més minuciós o les 
modificacions de sistemes d'execució que consideri oportunes , sense dret a cap reclamació del 
Contractista . 
No s'han d'apreciar danys en els materials , i la d irecció d'obra qualificada per no acceptar 
aquelles unitats que no compleixin les qualitats qu e siguin necessàries per a garantir pel 
fabricant una durabilitat òptima . 
Caldrà tenir en compte el que especifica la norma R ENFE NRV . 
 

 

XFFCC005 - subministrament subjeccions elàstiques s lk -1 , plaques i cargols , 
incloent càrrega en fàbrica , transport i descàrreg a a llit de balast amb pòrtic o 
grua . 
 
Es defineix aquesta unitat com el conjunt d'operaci ons necessàries per al subministrament de 
subjeccions elàstiques segons la unitat descrita . 
Previ al començament de l'execució de les tasques a  què es refereix aquesta unitat , el 
Contractista presentarà un pla amb el màxim detall de les accions i sistemes a utilitzar al 
Director d'Obra , que podrà acceptar o exigir el se u desenvolupament més minuciós o les 
modificacions de sistemes d'execució que consideri oportunes , sense dret a cap reclamació del 
Contractista . 
No s'han d'apreciar danys en els materials , i la d irecció d'obra qualificada per no acceptar 
aquelles unitats que no compleixin les qualitats qu e siguin necessàries per a garantir pel 
fabricant una durabilitat òptima . 
Caldrà tenir en compte el que especifica la norma R ENFE NRV . 
 

 

XFFCC006 - establiment de la posició teòrica de la via , mitjançant el sistema de 
replantejament per coordenades . 
 
establiment de la posició teòrica de la via , mitja nçant el sistema de replantejament per 
coordenades . 
 
Seran d'aplicació les normes NRV 7-1-0.2 i la 7-1-1 .1 
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XFFCC008 - execució de soldadura aluminotèrmica sob re carril de 54kg/my de qualitat 
90 , en un sol fil , fins i tot càrrega, estris, ei nes , càrrega , motlles i mitjans 
auxiliars . Totalment acabada .  
 
Es defineix aquesta unitat com el conjunt de tasque s necessàries per soldar carril tipus UIC 
de 54 kg / ml qualitat 90 i altres peces d'acer amb  sistema aluminotèrmic , i inclou tots els 
mitjans , materials , càrrega de soldadura , maquin ària i processos per executar-lo, segons la 
normativa de RENFE ( NRV 3-3-2.1 . ) . També inclou  el personal necessari per a l'execució , 
inclòs l'auxiliar . 
Atesa la pràctica impossibilitat de rectificar de f orma satisfactòria la qualitat d'una 
soldadura aluminotèrmica insuficient , es prohibeix  la reparació de soldadures . 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director  d'Obra el procediment de soldadura , la 
classe i qualitat de la càrrega aluminotèrmica i la  classe de motlle a utilitzar, així com els 
estris i equips per al tall de les barres , preesca lfament , fixació de carrils , desbast 
i acabat de la soldadura . 
Els valors límit a complir per les soldadures alumi notèrmiques per a la recepció de la via són 
els següents : 
• Superfície de soldadura : 0.3 mm/-0.2 mm ( mesura  amb regla d'1 m de longitud) 
• Vora actiu : 0.3 mm cap a fora / 0 mm cap a dins 
• El Contractista replantejarà les soldadures de ma nera que no quedin a menys de 2.5 m d'obres 
de fàbrica . 
 

 

XFFCC010 - anivellament i alineació amb maquinària pesada . 
 
Es diu que una via està en segona anivellament quan  s'han complert els següents fets : 
La via ha estat comprovada en primera anivellament . 
S'han alliberat les tensions de les barres llargues  , si cal , d'acord amb el que estableix l' 
NRV 7-1-0.4 . Via Alliberament de tensions en les v ies sense junta . 
Les subjeccions estan treballant amb el seu premi d efinitiu i recobertes de greix consistent 
en la femella i part superior del cargol , si són d el tipus RN O P -2 . 
Ha transcorregut un mínim d'un mes des de la primer a anivellament i han circulat almenys , 
200.000 tones . 
La banqueta de balast està completa i perfilada , s egons es detalla a la NRV 3-4-0.0 . 
S'ha retirat : tot el balast excedent , els materia ls nous sense utilitzar en el muntatge i 
els materials procedents dels desguassos . 
La via compleix les toleràncies indicades en la Nor ma NRV 7.1.0-5 , per 2a anivellament . 

 

XFFCC012 - subministrament i muntatge de desviament  DMRI - B1 -54- 190-0  
 
subministrament i muntatge de desviament DMRI - B1 -54- 190-0 , incloent les següents 
operacions : transport i descàrrega de materials en  base o zona d' apilament, càrrega sobre 
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plataforma , descàrrega in situ , preparació de la superfície de balast . Estesa de travesses 
, col · locació i premi de la part metàl · lica . E mbridats provisionals , muntatge i 
regulació de motors d'accionament , panys i comprov adors , bateos fins a 2 ª anivellament , 
perfilat i neteja 
Aquesta unitat es defineix com el subministrament i  muntatge canviador de tipus indicat , 
homologat per ADIF . 
Es muntaran i s'acoblaran fora de la via el més prò xim possible del punt d'emplaçament i sobre 
un castellet fabricat amb travesses i carrils , d'a questa per compte del Contractista , i pujà 
a la via , previ desguarnit i preparació del balast  . 
Quan es treballi en vies amb tall permanent de circ ulació , o de nova construcció , es 
permetrà el muntatge en la seva situació definitiva  . 
Prèviament al contracte de subministrament a què fa  referència aquest preu , el Contractista 
exigirà del fabricant seva homologació per 
ADIF , per poder subministrar . El fabricant facili tarà els plànols de detall de muntatge 
d'aquest aparell . 
 

 

Firmado: 
Carlos Domínguez Puig 
Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 07/05/14

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.005.653,00pa010 Partida alçada corresponent als assajos de control de qualitatP- 1
(UN MILIÓ CINC MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS)

 €39,53m239313212 Ferm semirígid per a trànsit pesat T1 format per paviment de mescla bituminosa en calent de 15
cm, amb capa de trànsit de mescla bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa intermèdia de
mescla bituminosa contínua AC de 5 cm, capa base de mescla bituminosa contínua AC de 7 cm,
amb base de grava-ciment i subbase de sòl-ciment sobre esplanada E2, secció del ferm 123
segons la DGC 6.1-IC/2003

P- 2

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €37,64m239415111 Ferm semiflexible per a trànsit pesat T31 format per paviment de mescla bituminosa en calent de
20 cm, amb capa de trànsit de mescla bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa intermèdia de
mescla bituminosa contínua AC de 6 cm, capa base de mescla bituminosa contínua AC d'11 cm,
amb base de tot-u artificial sobre esplanada E1, secció del ferm 3111 segons la DGC 6.1-IC/2003

P- 3

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €24,52m239517111 Ferm flexible per a trànsit pesat T41 format per paviment de mescla bituminosa en calent de 10
cm, amb capa de trànsit de mescla bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa intermèdia de
mescla bituminosa contínua AC de 7 cm, amb base de tot-u artificial sobre esplanada E1, secció
del ferm 4111 segons la DGC 6.1-IC/2003

P- 4

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €21,58uG21R4060 Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soquesP- 5
(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,41m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 6
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €4,53m3G2213201 Excavació en zona de desmunt, de terreny de trànsit, utilitzant escarificadora i càrrega sobre camióP- 7
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €59,81m3G22C623Q Excavació de túnel de 60 m2 de secció, en terreny compacte amb talp treballant a una tensió de
compressió entre 70 i 100 MPa

P- 8

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €0,53m2G22D3011 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camióP- 9
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2,63m3G2412035 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

P- 10

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €7,19m3G2R450AA Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 20 km

P- 11

(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €193,66m2G3G5AA4K Perforació de pantalla en terreny compacte amb presència d'aigua, de 100 cm de gruix i
formigonament amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qb, amb additiu hidròfug/superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

P- 12

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,22kgG3GB4200 Armadura per a pantalles AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 13

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €2.732,17uG3GZ2000 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpicsP- 14
(DOS MIL SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €74,15mG3GZ2500 Enderroc de coronament de pantalla, de 100 cm d'amplàriaP- 15
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €154,73mG3GZKGDD Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb
acer B400SD

P- 16

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 07/05/14

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €105,92m3G451ALH4 Formigó per a pilars pantalla, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 17

(CENT CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €33,62m2G4DC2D00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler
de fusta de pi

P- 18

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €2,77mG7J21171 Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 20 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt

P- 19

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €20,99m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 20
(VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €61,61tG9H11AC1 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 35/50 D, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada

P- 21

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €55,10tG9H11H32 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

P- 22

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €34,51mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 23

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €161,99mGB2C1000 Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, col·locadaP- 24
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,99mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 25

(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,23mGBA1U320 Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 26

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €3,36mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 27

(TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €20,18m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 28

(VINT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €189,78mGBA6U012 l·lda sonora de reducció de velocitat, prefabricada amb perfil de cautxú, de 50 cm d'amplada i 3 cm
de gruix, incloent el premarcatge i col·locació

P- 29

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €187,88mGBA6U130 Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de
gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment

P- 30

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €98,37uGBB1U011 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 31

(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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 €130,08uGBB1U034 Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i
carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 32

(CENT TRENTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €147,01uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 33

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €143,31uGBB1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 34

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €123,07uGBBZU006 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 35

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €108,37uGBC1U010 Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada

P- 36

(CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €92,22uGBC1U200 Plafó direccional per a balisament de corbes, reflectant d'alta intensitat, en colors blanc/blau, de
80X40 cm, fixat a pals mecànicament

P- 37

(NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €12,52mGD5BU010 Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i gravesP- 38
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €285,45uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament
amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons
plànols

P- 39

(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €8,00mGFA14645 Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

P- 40

(VUIT EUROS)

 €8,47mGFA17345 Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons
la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

P- 41

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €12,15mGFB39B25 Tub de polietilè per a gas de designació PE 100 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

P- 42

(DOTZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €4,70mGG21RH1G Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

P- 43

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €8,69mGG21RP1G Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

P- 44

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €260,96uGGF35B22 Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 2 cables i col·locat
encastat a terra

P- 45

(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2,10m3GR3PU060 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

P- 46

(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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 €20,74uGR66U204 Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 47

(VINT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1,12m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 48

(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €500.000,002XP1 PArtida Alçada. VentilacióP- 49
(CINC-CENTS  MIL EUROS)

 €500.000,003XP2 Partida Alçada. Alimentació elèctricaP- 50
(CINC-CENTS  MIL EUROS)
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P-1 010 pa Partida alçada corresponent als assajos de control de qualitat 1.005.653,00 €

Sense descomposició 1.005.653,00000 €

P-2 39313212 m2 Ferm semirígid per a trànsit pesat T1 format per paviment de mescla bituminosa en calent de

15 cm, amb capa de trànsit de mescla bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa

intermèdia de mescla bituminosa contínua AC de 5 cm, capa base de mescla bituminosa

contínua AC de 7 cm, amb base de grava-ciment i subbase de sòl-ciment sobre esplanada

E2, secció del ferm 123 segons la DGC 6.1-IC/2003

39,53 €

Altres conceptes 39,53000 €

P-3 39415111 m2 Ferm semiflexible per a trànsit pesat T31 format per paviment de mescla bituminosa en calent

de 20 cm, amb capa de trànsit de mescla bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa

intermèdia de mescla bituminosa contínua AC de 6 cm, capa base de mescla bituminosa

contínua AC d'11 cm, amb base de tot-u artificial sobre esplanada E1, secció del ferm 3111

segons la DGC 6.1-IC/2003

37,64 €

Altres conceptes 37,64000 €

P-4 39517111 m2 Ferm flexible per a trànsit pesat T41 format per paviment de mescla bituminosa en calent de

10 cm, amb capa de trànsit de mescla bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa

intermèdia de mescla bituminosa contínua AC de 7 cm, amb base de tot-u artificial sobre

esplanada E1, secció del ferm 4111 segons la DGC 6.1-IC/2003

24,52 €

Altres conceptes 24,52000 €

P-5 G21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de

soques

21,58 €

Altres conceptes 21,58000 €

P-6 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre

camió

2,41 €

Altres conceptes 2,41000 €

P-7 G2213201 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny de trànsit, utilitzant escarificadora i càrrega sobre

camió

4,53 €

Altres conceptes 4,53000 €

P-8 G22C623Q m3 Excavació de túnel de 60 m2 de secció, en terreny compacte amb talp treballant a una tensió

de compressió entre 70 i 100 MPa

59,81 €

Altres conceptes 59,81000 €

P-9 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre

camió

0,53 €

Altres conceptes 0,53000 €

P-10 G2412035 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la

càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

2,63 €

Altres conceptes 2,63000 €

P-11 G2R450AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 20 km

7,19 €

Altres conceptes 7,19000 €

P-12 G3G5AA4K m2 Perforació de pantalla en terreny compacte amb presència d'aigua, de 100 cm de gruix i

formigonament amb formigó HA-30/L/20/IIa+Qb, amb additiu hidròfug/superplastificant, de

consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

193,66 €

B065EA2L m3 Formigó HA-30/L/20/IIa+Qb de consistència líquida, grandària màxima del granulat 20 100,12506 €

Altres conceptes 93,53494 €

P-13 G3GB4200 kg Armadura per a pantalles AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en

barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,22 €
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00654 €

Altres conceptes 1,21346 €

P-14 G3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpics 2.732,17 €

Altres conceptes 2.732,17000 €

P-15 G3GZ2500 m Enderroc de coronament de pantalla, de 100 cm d'amplària 74,15 €

Altres conceptes 74,15000 €

P-16 G3GZKGDD m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de

pi i armat amb acer B400SD

154,73 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 23,88064 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,27240 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 4,25920 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 1,39781 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,70950 €

B0A31000 kg Clau acer 0,43700 €

Altres conceptes 123,77345 €

P-17 G451ALH4 m3 Formigó per a pilars pantalla, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb bomba

105,92 €

B065E74B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+H de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm 74,61300 €

Altres conceptes 31,30700 €

P-18 G4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb

tauler de fusta de pi

33,62 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,09080 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,68400 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,31015 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42570 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

Altres conceptes 29,59114 €

P-19 G7J21171 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 20 mm, col·locat a

pressió a l'interior del junt

2,77 €

B7J20170 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 20 mm 0,27300 €

Altres conceptes 2,49700 €

P-20 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 20,99 €

B0111000 m3 Aigua 0,05000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €

Altres conceptes 2,24400 €

P-21 G9H11AC1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 35/50 D, amb betum

millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i

compactada

61,61 €

B9H11AC1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 35/50 D, amb betum millorat 55,33000 €

Altres conceptes 6,28000 €



VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 07/05/14 Pàg.: 3

P-22 G9H11H32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 S, amb betum

asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i

compactada

55,10 €

B9H11H32 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 S, amb betum asfàltic 49,13000 €

Altres conceptes 5,97000 €

P-23 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en

calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil

tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs

enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

34,51 €

BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca 24,76000 €

Altres conceptes 9,75000 €

P-24 GB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,

col·locada

161,99 €

BBM2BB00 m Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jersey 134,34010 €

Altres conceptes 27,64990 €

P-25 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,99 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05460 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,55200 €

Altres conceptes 0,38340 €

P-26 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,23 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,08190 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,82800 €

Altres conceptes 0,32010 €

P-27 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

3,36 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,21840 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2,20800 €

Altres conceptes 0,93360 €

P-28 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de

vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i

reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

20,18 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 8,31000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €

Altres conceptes 11,43320 €

P-29 GBA6U012 m l·lda sonora de reducció de velocitat, prefabricada amb perfil de cautxú, de 50 cm d'amplada i

3 cm de gruix, incloent el premarcatge i col·locació

189,78 €

BBMAU012 m Banda sonora prefabricada de cautxú de 100x50x3 cm, inclòs material de fixació al pa 149,75000 €

Altres conceptes 40,03000 €

P-30 GBA6U130 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3

cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al

paviment

187,88 €

BBMAU130 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, 155,01000 €

Altres conceptes 32,87000 €
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P-31 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG

nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

98,37 €

BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos e 81,01000 €

Altres conceptes 17,36000 €

P-32 GBB1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals

(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de

fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

130,08 €

BBM1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment 111,21000 €

Altres conceptes 18,87000 €

P-33 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI

nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

147,01 €

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements d 123,11000 €

Altres conceptes 23,90000 €

P-34 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment

reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,

totalment col·locada

143,31 €

BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, in 119,59000 €

Altres conceptes 23,72000 €

P-35 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals

de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

123,07 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 11,94375 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 81,75200 €

Altres conceptes 29,37425 €

P-36 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs

suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de

suport, totalment col·locada

108,37 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 8,19000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 20,97600 €

BBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclo 43,66000 €

Altres conceptes 35,54400 €

P-37 GBC1U200 u Plafó direccional per a balisament de corbes, reflectant d'alta intensitat, en colors blanc/blau,

de 80X40 cm, fixat a pals mecànicament

92,22 €

BBM1U660 u Plafó direccional per a balisament de corbes, reflectant d'alta intensitat,en colors blanc/ 67,71000 €

Altres conceptes 24,51000 €

P-38 GD5BU010 m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves 12,52 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 2,41800 €

B7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/ 1,29780 €

Altres conceptes 8,80420 €

P-39 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,

entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de

ruptura, segons plànols

285,45 €

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,77200 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,89200 €
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B0A3UC10 kg Clau acer 0,42350 €

B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 76,48200 €

Altres conceptes 133,21070 €

P-40 GFA14645 m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat,

segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

8,00 €

BFA14640 m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal, de 20 bar de pressió nominal, per a encol 0,34680 €

Altres conceptes 7,65320 €

P-41 GFA17345 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,

segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

8,47 €

BFA17340 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encola 0,34680 €

Altres conceptes 8,12320 €

P-42 GFB39B25 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 100 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie

SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

12,15 €

BFB39B20 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal exteri 6,12000 €

Altres conceptes 6,03000 €

P-43 GG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb

una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb

unió encolada i com a canalització soterrada

4,70 €

BG21RH10 m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 2,37660 €

Altres conceptes 2,32340 €

P-44 GG21RP1G m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb

una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix,

amb unió encolada i com a canalització soterrada

8,69 €

BG21RP10 m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 5,81400 €

Altres conceptes 2,87600 €

P-45 GGF35B22 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 2 cables i

col·locat encastat a terra

260,96 €

BGWF3000 u Part proporcional d'accessoris per a pals de fusta 30,00000 €

BGF35B20 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 2 cables 74,70000 €

Altres conceptes 156,26000 €

P-46 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja

i subministrament de l'adob

2,10 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,78000 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,09390 €

Altres conceptes 1,22610 €

P-47 GR66U204 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80 cm

d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m,

incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i

incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i

mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de

l'obra

20,74 €

BR4A2004 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80 cm  i nº 9,68000 €

BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i  ex 0,11256 €
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BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,11180 €

BR824002 u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'ai 1,29000 €

BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,13780 €

Altres conceptes 9,40784 €

P-48 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a

la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,

estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins

a la recepció de l'obra

1,12 €

B0111000 m3 Aigua 0,01800 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam 0,10590 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,13280 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01720 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,25696 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,13240 €

Altres conceptes 0,45674 €

P-49 XP1 2 PArtida Alçada. Ventilació 500.000,00 €

Sense descomposició 500.000,00000 €

P-50 XP2 3 Partida Alçada. Alimentació elèctrica 500.000,00 €

Sense descomposició 500.000,00000 €
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Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol 10  ESBROSSADA

1 G21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 3.079.124,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol 20  DESMUNTS

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 215.900,000

2 G2213201 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny de trànsit, utilitzant escarificadora i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 92.012,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol 30  EXCAVACIÓ PANTALLES

1 G3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llots tixotròpics

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 G3G5AA4K m2 Perforació de pantalla en terreny compacte amb presència d'aigua, de 100 cm de gruix i formigonament amb
formigó HA-30/L/20/IIa+Qb, amb additiu hidròfug/superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment

AMIDAMENT DIRECTE 464,360

3 G22C623Q m3 Excavació de túnel de 60 m2 de secció, en terreny compacte amb talp treballant a una tensió de compressió
entre 70 i 100 MPa

AMIDAMENT DIRECTE 424.575,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol 40  TRANSPORT

1 G2R450AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
20 t, amb un recorregut de fins a 20 km

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 683.398,000

2 G2412035 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

AMIDAMENT DIRECTE 49.089,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES
Subcapítol 50  ESPLANADA

1 39517111 m2 Ferm flexible per a trànsit pesat T41 format per paviment de mescla bituminosa en calent de 10 cm, amb capa
de trànsit de mescla bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa intermèdia de mescla bituminosa contínua AC
de 7 cm, amb base de tot-u artificial sobre esplanada E1, secció del ferm 4111 segons la DGC 6.1-IC/2003

AMIDAMENT DIRECTE 7.512,320

2 39313212 m2 Ferm semirígid per a trànsit pesat T1 format per paviment de mescla bituminosa en calent de 15 cm, amb capa
de trànsit de mescla bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa intermèdia de mescla bituminosa contínua AC
de 5 cm, capa base de mescla bituminosa contínua AC de 7 cm, amb base de grava-ciment i subbase de
sòl-ciment sobre esplanada E2, secció del ferm 123 segons la DGC 6.1-IC/2003

AMIDAMENT DIRECTE 9.415,000

3 39415111 m2 Ferm semiflexible per a trànsit pesat T31 format per paviment de mescla bituminosa en calent de 20 cm, amb
capa de trànsit de mescla bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa intermèdia de mescla bituminosa
contínua AC de 6 cm, capa base de mescla bituminosa contínua AC d'11 cm, amb base de tot-u artificial sobre
esplanada E1, secció del ferm 3111 segons la DGC 6.1-IC/2003

AMIDAMENT DIRECTE 9.135,320

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 02  DRENATGE
Subcapítol 10  DRENATGE LONGITUDINAL

1 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 225,000

2 GD5BU010 m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves

AMIDAMENT DIRECTE 9.817,860

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 02  DRENATGE
Subcapítol 20  DRENATGE TRANSVERSAL

1 GD5BU010 m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves

AMIDAMENT DIRECTE 260,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 03  ESTRUCTURES
Subcapítol 10  PANTALLES

1 G3GB4200 kg Armadura per a pantalles AP500 SD en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

AMIDAMENT DIRECTE 20.047.798,000

2 G3GZ2500 m Enderroc de coronament de pantalla, de 100 cm d'amplària

AMIDAMENT DIRECTE 6.897,860

3 G3GZKGDD m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400SD

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

4 G7J21171 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 20 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt

AMIDAMENT DIRECTE 10.833,000

5 G451ALH4 m3 Formigó per a pilars pantalla, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

AMIDAMENT DIRECTE 308.079,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 03  ESTRUCTURES
Subcapítol 20  LLOSES

1 G4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

2 G7J21171 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 20 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt

AMIDAMENT DIRECTE 5.416,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 04  SUPERESTRUCTURA FERROVIÀRIA

1 XFFCC001 m replanteig de via incloent: piquets provisional de via per a muntatge i posteriors anivellaments . Piquets definitiu
amb referències fixes , amb indicació clara de principis i finals de transició , radi de les alineacions , peralts en
corba i perfil longitudinal definitiu . Incloent treballs topografics i càlculs , materials i col · locació . Totalment
situat

AMIDAMENT DIRECTE 4.908,930

2 XFFCC002 m3 subministrament i posada en obra de balast tipus ´´a´´ de nova aportació , en camió , fins i tot material , transport
a aplec o parc i transport a tall , fins i tot càrregues i descàrregues. Totalment col · locat.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 11.522,000

3 XFFCC003 m Subministrament De Carril UIC -54 Duresa 90 I En Barres De 36 Metres , Incloent Càrrega En Fàbrica ,
Transport I Descàrrega En Lloc De Treball

AMIDAMENT DIRECTE 9.817,860

4 XFFCC004 u subministrament de travessa de formigó tipus PR - 90 , inclòs càrrega , transport i descàrrega a llit de balast
amb pòrtic o grua

AMIDAMENT DIRECTE 5.891,000

5 XFFCC005 u subministrament subjeccions elàstiques slk -1 , plaques i cargols , incloent càrrega en fàbrica , transport i
descàrrega a llit de balast amb pòrtic o grua .

AMIDAMENT DIRECTE 11.782,000

6 XFFCC006 m establiment de la posició teòrica de la via , mitjançant el sistema de replantejament per coordenades .

AMIDAMENT DIRECTE 4.908,930

7 XFFCC008 m execució de soldadura aluminotèrmica sobre carril de 54kg/my de qualitat 90 , en un sol fil , fins i tot càrrega,
estris, eines , càrrega , motlles i mitjans auxiliars . Totalment acabada .

AMIDAMENT DIRECTE 163,631

8 XFFCC010 m anivellament i alineació amb maquinària pesada .

AMIDAMENT DIRECTE 4.908,930

9 XFFCC012 u subministrament i muntatge de desviament DMRI - B1 -54- 190-0

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 05  REPOSICIÓ DE SERVITUTS
Subcapítol 05  FERMS I PAVIMENTS
Subcapítol (1) 10  MATERIALS GRANULARS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 2.800,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 05  REPOSICIÓ DE SERVITUTS
Subcapítol 05  FERMS I PAVIMENTS
Subcapítol (1) 20  MATERIALS BITUMINOSOS

1 G9H11AC1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú,
de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

AMIDAMENT DIRECTE 1.600,000

EUR
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2 G9H11H32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

AMIDAMENT DIRECTE 1.600,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 05  REPOSICIÓ DE SERVITUTS
Subcapítol 06  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
Subcapítol (1) 10  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

4 GBB1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

5 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 115,000

6 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular
d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 GBC1U200 u Plafó direccional per a balisament de corbes, reflectant d'alta intensitat, en colors blanc/blau, de 80X40 cm, fixat
a pals mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 05  REPOSICIÓ DE SERVITUTS
Subcapítol 06  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
Subcapítol (1) 20  SENYALITZACIÓ HORTIZONTAL

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 12.352,000

2 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

AMIDAMENT DIRECTE 5.023,000

3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

5 GBA6U130 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm
d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 05  REPOSICIÓ DE SERVITUTS
Subcapítol 06  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
Subcapítol (1) 30  BARRERES DE SEGURETAT

1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

2 GB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 543,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 06  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

1 GBA6U012 m l·lda sonora de reducció de velocitat, prefabricada amb perfil de cautxú, de 50 cm d'amplada i 3 cm de gruix,
incloent el premarcatge i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob

AMIDAMENT DIRECTE 9.832,000

3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 9.832,000

4 GR66U204 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 07  REPOSICIÓ SERVEIS AFECTATS

1 GGF35B22 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 2 cables i col·locat encastat a terra

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

2 GG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització
soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 434,680

3 GG21RP1G m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a
canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 133,650

4 GFB39B25 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 100 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons
norma UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 183,690

5 GFA14645 m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 124,320

6 GFA17345 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 78,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 001
Capítol 09 P PLA DE QUALITAT

EUR
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1 010 pa Partida alçada corresponent als assajos de control de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

SUBCAPÍTOL ESBROSSADA10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21R4060 u Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb
tractor amb braç triturador de soques (P - 5)

25,00021,58 539,50

2 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 9)

3.079.124,0000,53 1.631.935,72

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.10 1.632.475,22

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

SUBCAPÍTOL DESMUNTS20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 6)

215.900,0002,41 520.319,00

2 G2213201 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny de trànsit, utilitzant
escarificadora i càrrega sobre camió (P - 7)

92.012,0004,53 416.814,36

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.20 937.133,36

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

SUBCAPÍTOL EXCAVACIÓ PANTALLES30

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3GZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de
tractament de llots tixotròpics (P - 14)

2,0002.732,17 5.464,34

2 G3G5AA4K m2 Perforació de pantalla en terreny compacte amb presència
d'aigua, de 100 cm de gruix i formigonament amb formigó
HA-30/L/20/IIa+Qb, amb additiu hidròfug/superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 375 kg/m3 de ciment (P - 12)

464,360193,66 89.927,96

3 G22C623Q m3 Excavació de túnel de 60 m2 de secció, en terreny compacte
amb talp treballant a una tensió de compressió entre 70 i 100
MPa (P - 8)

424.575,00059,81 25.393.830,75

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.30 25.489.223,05

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

SUBCAPÍTOL TRANSPORT40

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2R450AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de fins a 20 km (P - 11)

683.398,0007,19 4.913.631,62

2 G2412035 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 5 km (P - 10)

49.089,0002,63 129.104,07

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.40 5.042.735,69

EUR
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OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

SUBCAPÍTOL ESPLANADA50

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 39517111 m2 Ferm flexible per a trànsit pesat T41 format per paviment de
mescla bituminosa en calent de 10 cm, amb capa de trànsit de
mescla bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa intermèdia
de mescla bituminosa contínua AC de 7 cm, amb base de tot-u
artificial sobre esplanada E1, secció del ferm 4111 segons la
DGC 6.1-IC/2003 (P - 4)

7.512,32024,52 184.202,09

2 39313212 m2 Ferm semirígid per a trànsit pesat T1 format per paviment de
mescla bituminosa en calent de 15 cm, amb capa de trànsit de
mescla bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa intermèdia
de mescla bituminosa contínua AC de 5 cm, capa base de
mescla bituminosa contínua AC de 7 cm, amb base de
grava-ciment i subbase de sòl-ciment sobre esplanada E2, secció
del ferm 123 segons la DGC 6.1-IC/2003 (P - 2)

9.415,00039,53 372.174,95

3 39415111 m2 Ferm semiflexible per a trànsit pesat T31 format per paviment de
mescla bituminosa en calent de 20 cm, amb capa de trànsit de
mescla bituminosa discontínua BBTM de 3 cm, capa intermèdia
de mescla bituminosa contínua AC de 6 cm, capa base de
mescla bituminosa contínua AC d'11 cm, amb base de tot-u
artificial sobre esplanada E1, secció del ferm 3111 segons la
DGC 6.1-IC/2003 (P - 3)

9.135,32037,64 343.853,44

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.50 900.230,48

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL DRENATGE02

SUBCAPÍTOL DRENATGE LONGITUDINAL10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura,
segons plànols (P - 39)

225,000285,45 64.226,25

2 GD5BU010 m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil
de 150 g/m2 i graves (P - 38)

9.817,86012,52 122.919,61

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.10 187.145,86

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL DRENATGE02

SUBCAPÍTOL DRENATGE TRANSVERSAL20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD5BU010 m Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina geotèxtil
de 150 g/m2 i graves (P - 38)

260,00012,52 3.255,20

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.02.20 3.255,20

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

SUBCAPÍTOL PANTALLES10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3GB4200 kg Armadura per a pantalles AP500 SD en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit

20.047.798,0001,22 24.458.313,56

EUR
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elàstic >= 500 N/mm2 (P - 13)

2 G3GZ2500 m Enderroc de coronament de pantalla, de 100 cm d'amplària (P -
15)

6.897,86074,15 511.476,32

3 G3GZKGDD m Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb
formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i
armat amb acer B400SD (P - 16)

100,000154,73 15.473,00

4 G7J21171 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de
diàmetre 20 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (P - 19)

10.833,0002,77 30.007,41

5 G451ALH4 m3 Formigó per a pilars pantalla, HA-30/B/20/IIa+H, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
(P - 17)

308.079,000105,92 32.631.727,68

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.10 57.646.997,97

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL ESTRUCTURES03

SUBCAPÍTOL LLOSES20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària
de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta de pi (P - 18)

200,00033,62 6.724,00

2 G7J21171 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de
diàmetre 20 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (P - 19)

5.416,0002,77 15.002,32

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.03.20 21.726,32

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL SUPERESTRUCTURA FERROVIÀRIA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XFFCC001 m replanteig de via incloent: piquets provisional de via per a
muntatge i posteriors anivellaments . Piquets definitiu amb
referències fixes , amb indicació clara de principis i finals de
transició , radi de les alineacions , peralts en corba i perfil
longitudinal definitiu . Incloent treballs topografics i càlculs ,
materials i col · locació . Totalment situat  (P - 0)

4.908,9309,47 46.487,57

2 XFFCC002 m3 subministrament i posada en obra de balast tipus ´´a´´ de nova
aportació , en camió , fins i tot material , transport a aplec o parc i
transport a tall , fins i tot càrregues i descàrregues. Totalment col
· locat. (P - 0)

11.522,00037,95 437.259,90

3 XFFCC003 m Subministrament De Carril UIC -54 Duresa 90 I En Barres De 36
Metres , Incloent Càrrega En Fàbrica , Transport I Descàrrega En
Lloc De Treball (P - 0)

9.817,86050,08 491.678,43

4 XFFCC004 u subministrament de travessa de formigó tipus PR - 90 , inclòs
càrrega , transport i descàrrega a llit de balast amb pòrtic o grua
(P - 0)

5.891,000114,59 675.049,69

5 XFFCC005 u subministrament subjeccions elàstiques slk -1 , plaques i cargols ,
incloent càrrega en fàbrica , transport i descàrrega a llit de balast
amb pòrtic o grua . (P - 0)

11.782,00050,00 589.100,00

6 XFFCC006 m establiment de la posició teòrica de la via , mitjançant el sistema
de replantejament per coordenades . (P - 0)

4.908,9305,05 24.790,10

7 XFFCC008 m execució de soldadura aluminotèrmica sobre carril de 54kg/my de
qualitat 90 , en un sol fil , fins i tot càrrega, estris, eines , càrrega ,
motlles i mitjans auxiliars . Totalment acabada .  (P - 0)

163,631205,10 33.560,72

8 XFFCC010 m anivellament i alineació amb maquinària pesada . (P - 0) 4.908,93016,32 80.113,74

EUR
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9 XFFCC012 u subministrament i muntatge de desviament DMRI - B1 -54- 190-0
(P - 0)

4,000137.464,39 549.857,56

CAPÍTOLTOTAL 01.04 2.927.897,71

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL REPOSICIÓ DE SERVITUTS05

SUBCAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS05

SUBCAPÍTOL (1) MATERIALS GRANULARS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 20)

2.800,00020,99 58.772,00

SUBCAPÍTOL (1)TOTAL 01.05.05.10 58.772,00

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL REPOSICIÓ DE SERVITUTS05

SUBCAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS05

SUBCAPÍTOL (1) MATERIALS BITUMINOSOS20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H11AC1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
bin BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada (P - 21)

1.600,00061,61 98.576,00

2 G9H11H32 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32
base B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari,
estesa i compactada (P - 22)

1.600,00055,10 88.160,00

SUBCAPÍTOL (1)TOTAL 01.05.05.20 186.736,00

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL REPOSICIÓ DE SERVITUTS05

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA06

SUBCAPÍTOL (1) SENYALITZACIÓ VERTICAL10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 31)

30,00098,37 2.951,10

2 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 33)

30,000147,01 4.410,30

3 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 34)

30,000143,31 4.299,30

4 GBB1U034 u Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 32)

25,000130,08 3.252,00

5 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 35)

115,000123,07 14.153,05

EUR
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6 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat
de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport,
totalment col·locada (P - 36)

6,000108,37 650,22

7 GBC1U200 u Plafó direccional per a balisament de corbes, reflectant d'alta
intensitat, en colors blanc/blau, de 80X40 cm, fixat a pals
mecànicament (P - 37)

5,00092,22 461,10

SUBCAPÍTOL (1)TOTAL 01.05.06.10 30.177,07

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL REPOSICIÓ DE SERVITUTS05

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA06

SUBCAPÍTOL (1) SENYALITZACIÓ HORTIZONTAL20

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 25)

12.352,0000,99 12.228,48

2 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 26)

5.023,0001,23 6.178,29

3 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P -
28)

20,00020,18 403,60

4 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 27)

35,0003,36 117,60

5 GBA6U130 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines
reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària,
amb la part proporcional de elements terminals i fixada al
paviment (P - 30)

100,000187,88 18.788,00

SUBCAPÍTOL (1)TOTAL 01.05.06.20 37.715,97

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL REPOSICIÓ DE SERVITUTS05

SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA06

SUBCAPÍTOL (1) BARRERES DE SEGURETAT30

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular
de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi (P - 23)

500,00034,51 17.255,00

2 GB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey prefabricada, col·locada (P - 24)

543,000161,99 87.960,57

SUBCAPÍTOL (1)TOTAL 01.05.06.30 105.215,57

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 GBA6U012 m l·lda sonora de reducció de velocitat, prefabricada amb perfil de
cautxú, de 50 cm d'amplada i 3 cm de gruix, incloent el
premarcatge i col·locació (P - 29)

100,000189,78 18.978,00

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal,
tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 46)

9.832,0002,10 20.647,20

3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 48)

9.832,0001,12 11.011,84

4 GR66U204 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea,
Arbutus o similar de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior >
3) en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
protector de base i incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra (P - 47)

400,00020,74 8.296,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 58.933,04

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL REPOSICIÓ SERVEIS AFECTATS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GGF35B22 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la
punta, per a 2 cables i col·locat encastat a terra (P - 45)

24,000260,96 6.263,04

2 GG21RH1G m Tub rígid de PVC, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada (P - 43)

434,6804,70 2.043,00

3 GG21RP1G m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J,
resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada (P - 44)

133,6508,69 1.161,42

4 GFB39B25 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 100 de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons norma UNE-EN
1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 42)

183,69012,15 2.231,83

5 GFA14645 m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i
col·locat al fons de la rasa (P - 40)

124,3208,00 994,56

6 GFA17345 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i
col·locat al fons de la rasa (P - 41)

78,0008,47 660,66

CAPÍTOLTOTAL 01.07 13.354,51

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1,0001.229.857,00 1.229.857,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 1.229.857,00

EUR



VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES

PRESSUPOST Pàg.:07/05/14 7Data:

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL P  PLA DE QUALITAT09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 010 pa Partida alçada corresponent als assajos de control de qualitat (P
- 1)

1,0001.005.653,00 1.005.653,00

CAPÍTOLTOTAL 01.09 P 1.005.653,00

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XP2 3 Partida Alçada. Alimentació elèctrica (P - 50) 1,000500.000,00 500.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.10 500.000,00

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL VENTILACIÓ11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XP1 2 PArtida Alçada. Ventilació (P - 49) 1,000500.000,00 500.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.11 500.000,00

OBRA PRESSUPOST  00101

CAPÍTOL SORTIDES D'EMERGÈNCIA12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA1 1 Sortides d'emergència (P - 0) 1,0005.000.000,00 5.000.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.12 5.000.000,00

EUR



VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 103.515.235,02

13 % Despeses Generals SOBRE 103.515.235,02............................................................ 13.456.980,55

6 % Benefici Industrial SOBRE 103.515.235,02................................................................. 6.210.914,10

Subtotal 123.183.129,67

21 % IVA SOBRE 123.183.129,67...................................................................................... 25.868.457,23

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 149.051.586,90

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT QUARANTA-NOU MILIONS CINQUANTA-UN MIL CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB
NORANTA CÈNTIMS )



VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES

RESUM DE PRESSUPOST Data: 07/05/14 Pàg.: 1

NIVELL 4: Subcapítol (1) Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol (1) 01.05.05.10  Materials granulars 58.772,00

Subcapítol (1) 01.05.05.20  materials bituminosos 186.736,00

Subcapítol 01.05.05  Ferms i Paviments 245.508,00

Subcapítol (1) 01.05.06.10  Senyalització Vertical 30.177,07

Subcapítol (1) 01.05.06.20  Senyalització hortizontal 37.715,97

Subcapítol (1) 01.05.06.30  Barreres de seguretat 105.215,57

Subcapítol 01.05.06  Senyalització i seguretat viària 173.108,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

418.616,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Subcapítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.10  Esbrossada 1.632.475,22

Subcapítol 01.01.20  Desmunts 937.133,36

Subcapítol 01.01.30  Excavació pantalles 25.489.223,05

Subcapítol 01.01.40  Transport 5.042.735,69

Subcapítol 01.01.50  Esplanada 900.230,48

Capítol 01.01  Moviment de terres 34.001.797,80

Subcapítol 01.02.10  Drenatge longitudinal 187.145,86

Subcapítol 01.02.20  Drenatge transversal 3.255,20

Capítol 01.02  Drenatge 190.401,06

Subcapítol 01.03.10  Pantalles 57.646.997,97

Subcapítol 01.03.20  Lloses 21.726,32

Capítol 01.03  Estructures 57.668.724,29

Subcapítol 01.05.05  Ferms i Paviments 245.508,00

Subcapítol 01.05.06  Senyalització i seguretat viària 173.108,61

Capítol 01.05  Reposició de Servituts 418.616,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

92.279.539,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Moviment de terres 34.001.797,80

Capítol 01.02  Drenatge 190.401,06

Capítol 01.03  Estructures 57.668.724,29

Capítol 01.04  Superestructura ferroviària 2.927.897,71

Capítol 01.05  Reposició de Servituts 418.616,61

Capítol 01.06  Mesures correctores d'impacte ambiental 58.933,04

Capítol 01.07  Reposició Serveis Afectats 13.354,51

Capítol 01.08  Seguretat i Salut 1.229.857,00

Capítol 01.09 P Pla de Qualitat 1.005.653,00

Capítol 01.10   Alimentació elèctrica 500.000,00

Capítol 01.11  Ventilació 500.000,00

Capítol 01.12  Sortides d'emergència 5.000.000,00

Obra 01 Pressupost 001 103.515.235,02

euros



VARIANTE FERROVIARIA EN EL MUNICIPIO DE SITGES

RESUM DE PRESSUPOST Data: 07/05/14 Pàg.: 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

103.515.235,02

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 001 103.515.235,02

103.515.235,02

euros

Firmado: 
Carlos Domínguez Puig 
Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos




