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1.PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

1. DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

1.1. Definició 

 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars té per objecte estructurar 

l’organització general de l’obra, fixar les característiques dels materials a utilitzar, 

establir les condicions que ha de complir el procés d’execució de l’obra i organitzar la 

forma en què s’han de realitzar els amidaments i abonaments de les diferents partides. 

1.1.1. Àmbit d’aplicació. 

 

El present Plec de Condicions Tècniques Particulars serà d' aplicació a les obres 

definides en el "Projecte d’ Urbanització del Sector UD-1”, en el Terme Municipal de 

Sant Martí Sarroca. 

1.1.2. Altres instruccions, normes i disposicions aplicables. 

 

El Plec de Condicions Tècniques Particulars es completa i complementa amb els 

següents documents, sempre que no modifiquin ni s’oposin al que en ell s’especifica: 

 
Documents del Projecte 

 

 Plànols del Projecte: Defineixen l' obra que s' ha de realitzar. En cas de 

contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions Tècniques Particulars, 

preval el què prescriu aquest darrer. 

 Pressupost del Projecte: En aquest s’amida i valora l' obra, la qual s' ha d' ajustar 

als Quadres de Preus unitaris del Projecte. 

General 

 

 Normes Tecnològiques de l' Edificació (N. T. E.). 

 Normes UNE : Instruccions de l' Institut Nacional de Racionalització i 

Normalització. 

 Recomanacions i normes de l' Organització Internacional de Normalització 

(I.S.O.). 
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 Plec de prescripcions  tècniques generals per a obres de carreteres i ponts   (PG 

-3):  Aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1.976 (BOE 7 de juliol de 

1.976) i modificacions aprovades posteriorment. 

 

Seguretat i Salut 

 

 Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

 RD 1627/1997: pel què s’estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a 

les obres de construcció. 

 Mesures per a promoure la millora de la seguretat: Directiva 89/391/CEE 

 Protecció de la maternitat i al tractament de les relacions de treball temporal i en 

empreses de treball temporal: Directives 92/85/CEE, 94/33/CEE i 91/383/CEE 

 Conveni 155 de la OIT sobre seguretat i salut dels treballadors i medi ambient de 

treball. 

 Seguretat de màquines: Directives 89/392/CEE, 91/368/CEE i RD 1435/1992 

 Equips de protecció individual: Directiva 89/656/CEE i RD 1407/1992 

 Reglament dels serveis de prevenció: RD 39/1997 i RD 780/1998 que modifica 

articles del RD 39/1997 

 Capítols no derogats de la Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 

treball (títol II). 

 Estatut dels treballadors. 

 Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants (B.O.E. 

12/02/1992). 

 Protecció operacional de treballadors externs amb risc d’exposició a radiacions 

ionitzants  per intervenció en zona controlada (RD 413/1997). 

 Disposicions mínimes en matèria de senyalització seguretat i salut en el treball 

(RD 485/1997). 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball (RD 486/1997). 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut: relatives a la manipulació manual de 

càrregues que impliquin riscos, en particulars dorsolumbars pels treballadors (RD 

487/1997). 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut: relatives al treball amb equips que 

inclouen pantalles de visualització (RD 488/1997). 

 Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents 

biològics durant el treball (RD 664/1997). 
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 Protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició a agents 

cancerígens durant el treball (RD 665/1997). 

 Proteccions mínimes de seguretat i salut: relatives a la utilització pels treballadors 

de equips de protecció individual (RD 773/1997). 

 Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels 

equips de treball (RD 1215/1997). 

 Prescripcions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a obres 

temporals i mòbils: (Directiva 92/057/CEE). 

 Obligatorietat d’un estudi de seguretat als projectes d’edificació i obres públiques: 

(RD 555/86). 

 Reglament de seguretat industrial. 

 

Sanejament 

 

 Normes A.S.T.M., Standard Especification of Reinforced Concrete Server Pipe. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de 

poblacions. Ordre de 15 de setembre de 1.986 (B.O.E 23/9/86) 

 

Ciments, aglomerants i acers 

 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de Ciments (RC/97) 

RD 776/1997 de 30 de maig  

 

 Instrucció de formigó estructural (EHE). Reial Decret 2661/1998 d’11 de 

desembre. 

 Instrucció per a estructures d' acer, Eduardo Torroja. I.E.M.-62. 

 Recomanacions Internacionals Unificades per al Càlcul i la Execució de les 

Obres de Formigó Armat. (C.E.B.). 

 

Electricitat 

 

 Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques 

complementàries ITC BT. Reial Decret 842/2002 de 2 d’ agost. (BOE Nº: 224 de 

18/09/2002) 

 Reglament de línies elèctriques d’alta tensió. Decret 3151/1.968 de 28 de 

novembre del Ministeri d’ Indústria. 
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 Normes per a instal·lació de subestacions i centres de transformació. O.M. de 11 

de març de 1.971 

 Reglament d’estacions de transformació. Ordre de 17 d’octubre de 1.973 del 

Ministeri d’ Indústria 

 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals 

elèctriques i centres de transformació RD 3275/1.982 de 12 de novembre. 

 Procediment d' actuació del Departament d' Indústria i Energia per a l' aplicació 

de l' esmentat R.E.B.T. mitjançant la intervenció de les entitats d' inspecció i 

control de la Generalitat de Catalunya. Ordre de 14 de Maig de 1987 per la qual 

es regula el publicat en el D.O.G. de 12 de Juny de 1.987. 

 Normes particulars Companyia Subministrament elèctric. 

 

 

Vialitat 

 

 Llei de carreteres 25/1.988 de 29 de juliol (B.O.E. del 30). 

 Instruccions de carreteres (I.C.). 

 Control de qualitat dels materials i unitat d’obra: Decret 77/1984 de 4 de març i 

ordre publicada en el DOG  el 21 de març de 1984 

 

 

Enllumenat 

 

 Recomanacions sobre l’enllumenat de vies públiques (de la Comissió 

Internacional d’enllumenat). 

 Normes i Instruccions per al Enllumenat Urbà (de d’institut Nacional 

d’urbanització). 

 Ley 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la protecció 

del medi nocturn. 

 

Xarxes de gas 

 

 Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos: (B.O.E. 6.12.74) 

Ordre de 18 de novembre de 1974.  

 Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos.  (B.O.E. 8.11.83). 

Ordre de 26 d’octubre de 1983 per la que es modifica l’ordre del Ministeri 
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d’indústria de 18 de novembre de 1974 que aprova el Reglament de Xarxes i 

Escomeses (B.O.E. 8.11.83) 

 Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos. Ordre de 6 de 

juliol de 1984 per la que es modifica el Reglament de Xarxes i Escomeses de 

Combustibles Gasosos aprovat per Ordre de 18 de novembre de 1974 i modificat 

per Ordre de 26 d’octubre de 1983 (B.O.E. 23.7.1984) 

 Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos. Correcció 

d’errates de l’ordre de 26 d’octubre de 1983 per la que es modifica l’ordre del 

Ministeri d’indústria de 18 de novembre de 1974  (B.O.E. 23.7.1984) 

 

Xarxa abastament aigua potable 

 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament 

d’aigua potable. Ordre de 28 de juliol de 1.974. 

 

Xarxa telefònica 

 

 Normes particulars Companyia Subministradora 

 

Fibra òptica 

 

 Plec de prescripcions tècniques de la xarxa de distribució i accés de Cable i 

Televisió de Catalunya, S.A. 

 

Enjardinament 

 

 Normes sobre control fitosanitari que estableixi l'Institut Nacional de llavors i 

plantes de viver. 

 Reglament de "l'Associació Internacional d'assaig de llavors" (vigent en 

l'hemisferi Nord des de l'1 de juliol de 1960). 

 Adob mineral: Ordre Ministerial 20 de juny de 1930 i 19 de juliol de 1933. 

 NTJ 01A Part 1: 1995 – Accessibilitat als espais verds d’ús públic de les 

persones amb limitacions o mobilitat reduïda: itineraris i elements d’ urbanització i 

de jardineria. 
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 NTJ 01A Part  2: 1996 - Accessibilitat als espais verds d’ús públic de les 

persones amb limitacions o mobilitat reduïda: mobiliari adaptat i espais d’ús comú 

accessibles. 

 NTJ 01I: 2002 – Recomanacions de projecte d’ infraestructures de reg. 

 NTJ 01P: 2001 – Pantalles vegetals: recomanacions per al seu ús com a 

barreres acústiques i visuals. 

 NTJ 03E: 1993 – Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. 

 NTJ 03S: 1999 – Sosteniment artificial i protecció de l’ arbrat. 

 NTJ 04R Part 1: 2003 – Instal·lacions de sistemes de reg: regs aeris per aspersió 

i per difusió. 

 NTJ 05A: 2004 – Encoixinats. 

 NTJ 06R: 1996 – Roll tornejat impregnat (RTI). 

 NTJ 07A: 1993 – Subministrament del material vegetal: qualitat genera. 

 NTJ 07C: 1995 – Coníferes i resinoses. 

 NTJ 07D: 1996 – Arbres de fulla caduca. 

 NTJ 07E: 1997 – Arbres de fulla perenne. 

 NTJ 07F: 1998 – Arbust. 

 NTJ 07G: 2001 – Mates i subarbusts 

 NTJ 07H: 2003 – Plantes herbàcies perennes. 

 NTJ 07I: 1995 – Enfiladisses. 

 NTJ 07J: 2000 – Plantes entapissants. 

 NTJ 07N: 2001 – Gespes i prats. 

 NTJ 07P: 1997 – Palmeres. 

 NTJ 07R: 1994 – Rosers. 

 NTJ 07V: 1997 – Plantes autòctones per a revegetació. 

 NTJ 07Z: 2000  - Transports, recepció i aplegada en viver d’obra. 

 NTJ 08B: 1993 – Treballs de plantació. 

 NTJ 08C: 2003 – Tècniques de plantació d’ arbres. 

 NTJ 08E: 1994 – Transplantació de grans exemplars. 

 NTJ 08G: 2002 – Sembra i implantació de gespes i prats. 

 NTJ 08H: 1996 – Hidrosembres. 

 NTJ 09S: 1998 – Sorreres en àrees de jocs infantils. 

 NTJ 11E: 1999 – Coberts ecològiques extensives. 

 NTJ 11I: 2000 – Cobertes enjardinades intensives. 

 NTJ 12S Part 1: 1999 – Obres de bioenginyeria: tècniques de recobriment de 

talussos. 
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 NTJ 12S Part 2: 1998 – Obres de bioenginyeria: tècniques d’estabilització de 

talussos. 

 NTJ 12S Part 3: 2000 – Obres de bioenginyeria: tècniques mixtes de revestiment 

de talussos. 

 NTJ 13G: 1999 – Mètodes d’ anàlisis de camp i sòls de gespes no esportives i 

prats. 

 NTJ 13 R: 1998 – Higiene de les sorreres en àrees de jocs infantils. 

 NTJ 14A: 2002 – Especificacions generals de manteniment. 

 NTJ 14B: 1998 – Manteniment de palmeres. 

 NTJ 14C Part 2: 1998 – Manteniment de l’ arbrat: poda. 

 NTJ 14C Part 3: 1999 – Manteniment de l’arbrat operacions. 

 NTJ 14D: 2001 – Manteniment de plantacions arbustives. 

 NTJ 14G: 1997 – Manteniment de gespes no esportives i prats. 

 NTJ 14L: 2001 – Manteniment de l’obra civil: elements d’ urbanització. 

 NTJ 14M: 1997 – Manteniment dels elements de mobiliari. 

I qualsevol altra disposició legal vigent durant l’obra, tant de l' Estat, com de la 

Generalitat de Catalunya o com de l' Ajuntament de Sant Martí Sarroca. 

 

Per a l' aplicació i acompliment d' aquestes normes, així com per a la interpretació d' 

errors o omissions continguts a les mateixes, es seguirà tant per part de la Contracta 

com per la Direcció de les Obres, l' ordre de més gran a més petit rang legal de les 

disposicions que hagin servit per a la seva aplicació. 

 

Serà responsabilitat del Contractista conèixer-les i complir-les sense poder al·legar en 

cap cas que no se li hagi fet comunicació explícita. 

 

 

2. DISPOSICIONS GENERALS 

2.1. Personal del Contractista  

 

El Contractista haurà de presentar a la Direcció de l’obra, en el termini de quinze (15) 

dies hàbils següents a l’adjudicació definitiva de l’obra, una relació del personal que es 

dedicarà a la realització de l’obra, acompanyada del "currículum vitae" del personal 

titulat. S’exigeix la designació d’un Tècnic competent, resident i amb plena dedicació  a 

l’obra. Qualsevol canvi que es produeixi en l’equip es comunicarà a la Direcció de 
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l’obra amb un mes d’anterioritat. 

 

El Contractista també haurà de comunicar a la Direcció de l'Obra la relació dels 

possibles subcontractistes i preufetaires, i haurà d'indicar les unitats a encarregar i 

l'experiència en obres similars. El Director de l'Obra tindrà la facultat d'admetre o 

refusar aquests subcontractistes, en el termini de deu (10) dies hàbils a la presentació 

de la relació. 

 

El Contractista haurà de designar un representant, nomenat Delegat d'Obra, amb 

plens poders per a responsabilitzar-se directament de l'execució de les obres. Aquest 

haurà de ser un tècnic competent el qual haurà de posseir la formació i experiència 

professional suficient, a criteri del Director de l'Obra. Aquest últim el podrà recusar per 

mitjà d'una al·legació justificada. 

 

Cap persona de l'equip del Contractista, fins i tot el Delegat, podrà ser substituït sense 

coneixement previ de la Direcció de l’Obra. 

 

L'incompliment per part del Delegat d'Obra, o de qualsevol persona del seu equip, de 

les ordres de la Direcció Facultativa de l'Obra, de la negativa a subscriure una ordre en 

Llibre d'Ordres, o la negativa a firmar els documents originats pel desenvolupament de 

les obres (com poden ser, parts, amidaments, resultats d'assaigs, etc.) seran fets 

suficients per exigir la seva substitució, per part del Director de l'Obra.  

 

La Direcció de l'Obra podrà sol·licitar del Contractista la designació d'un nou Delegat i, 

en el seu cas, de qualsevol persona que de ell depengui, quan així ho justifiqui la 

marxa dels treballs. 

Si els terminis parcials corresponents a determinats equips i instal·lacions no 

s'acomplissin i el Director de les Obres considerés possible accelerar el ritme 

d'aquestes mitjançant la contractació d'una quantitat més gran de personal, el 

Contractista vindrà obligat a contractar aquest personal per a recuperar en el possible 

el retard sobre els terminis originals 

2.2. Ordres al Contractista  

 

Les ordres emanades de la Direcció d’obra es faran en el Llibre d'Obres, o bé en escrit 

amb avís de rebuda per part del Contractista. 
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 El llibre d'Ordres s'obrirà en la data de comprovació del replanteig i es tancarà en la 

recepció de l'obra. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

Les obres queden perfectament descrites amb la memòria, el document de plànols i 

els preus unitaris, així com indirectament amb els pressupostos parcials, de manera 

que no es considera necessari incloure la seva descripció en el present Plec. 

 

3.1. Plànols 

 

A petició de la Direcció de l'Obra el Contractista prepararà tots el plànols detallats que 

cregui necessaris per a l'execució de les obres contractades. Aquests plànols se 

sotmetran a l'aprovació de la Direcció de l'Obra acompanyats, si calgués, per les 

memòries i càlculs justificatius que es requereixin per a la seva millor comprensió.  

Tots els costos per a l'elaboració d'aquests plànols aniran a càrrec del Contractista.  

 

3.2. Contradiccions, omissions o errors  

 

Si la Direcció de l'Obra trobés incompatibilitat en l'aplicació conjunta de totes les 

limitacions tècniques que defineixen una unitat, aplicarà, només, aquelles limitacions 

que segons el seu criteri reportin una qualitat més alta. 

 

3.3. Documents que es lliuren al Contractista 

 

El document consta de les següents parts: 

 

 Núm. 1: Memòria i annexes 

 Núm. 2: Plànols 

 Núm. 3: Plec de Prescripcions Tècniques 

 Núm. 4: Pressupost. 

 

El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. S’entén per 
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documents contractuals aquells que resten incorporats al Contracte i que són 

d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests 

documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

 

 Plànols 

 Plec de Prescripcions Tècniques 

 Quadre de preus núm. 1 

 Quadre de preus núm. 2 

 Pressupost total 

 

La resta de Documents o dades del Projecte, no considerats com a documents 

contractuals, són documents informatius i estan constituïts per la memòria, amb els 

seus annexos, els amidaments i els pressupostos parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen, només, una opinió fonamentada de 

l’autor del projecte, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 

dades que se li  subministren i s’hi suposin. Aquestes dades han de considerar-se, tan 

sols, com un complement d’informació que el Contractista haurà d’adquirir directament 

i amb els seus propis mitjans. 

 

Sols els documents contractuals constitueixen la base del Contracte, i per tant, el 

Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del Contracte en base 

a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de 

base de persona, maquinària i materials, errades en la justificació dels preus unitaris, 

rendiments previstos en les unitats d’obra, definició dels serveis existents, etc.) llevat 

que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

 

4. INICI DE LES OBRES. 

 

4.1. Comprovació del replanteig  

 

Efectuada l’adjudicació de l’obra, el Contractista, en presència de la Direcció de l’obra, 

replantejarà sobre el terreny l’emplaçament exacte de les línies de parcel·la de les 

finques limítrofes. Els vèrtexs de la poligonal que defineixen les línies seran marcats 

sobre el terreny de forma permanent. Es fixarà el lloc on poden ubicar-se les oficines 
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d’obra i els rètols informatius de "propaganda" de l’obra.  

 

Amb tota la documentació completa del projecte i la que li hagin facilitat les diferents 

companyies de serveis, comprovarà la ubicació aproximada dels serveis existents. El 

Contractista haurà de facilitar tota classe de mitjans, tant humans com materials, per 

efectuar els treballs de replantejament, sent al seu càrrec tots els costos que se’n 

derivin. 

 

4.2. Programa de treballs 

 

El Contractista presentarà un Programa de Treballs en el termini d'un mes desprès de 

l'autorització per a iniciar les obres. L'incompliment, per part del Contractista, dels 

terminis parcials que figuren en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, 

comportarà la rescissió del Contracte amb pèrdua de la fiança, i/o la imposició de les 

penalitats establertes. 

 

En el Plec de Clàusules Administratives Particulars s'establiran, en el seu cas, els 

terminis per a l'acabament de les diferents parts fonamentals en què s'ha descompost 

l'obra. 

 

4.3. Oficina d'obra del Contractista i de la Direcció d'Obra. 

 

El Contractista haurà d’instal·lar abans del començament de les obres,  i mantenir 

durant l'execució del Contracte, una "Oficina d'Obra" en el lloc que es consideri més 

apropiat, prèvia conformitat de la Direcció de l’Obra. Igualment instal·larà una caseta o 

sala independent per a la Direcció d'Obra. Els costos que se'n derivin aniran a càrrec 

del Contractista. 

 

El Contractista haurà de conservar en la seva "Oficina d'Obra" una còpia autoritzada 

dels documents contractuals del projecte base del Contracte i el Llibre d'Ordres. 

El Contractista habilitarà els serveis necessaris per al personal de l'obra, dotats de les 

condicions d'higiene que estableix el Pla de Seguretat i Salut de l'obra i en el seu 

defecte el que estableixin les disposicions vigents. Estarà obligat, també,  a mantenir a 

l'obra totes les mesures necessàries per al decòrum i perfecte estat sanitari de totes 

les oficines, pavellons i les seves rodalies, havent de proveir el subministrament 



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 
Autor/a: Mireia Canals Mir 
 

14 
 

d'aigua potable i electricitat, l'evacuació de les aigües residuals, la recollida 

d'escombraries i la neteja dels lavabos d'ús comú, camins, pavellons i altres serveis. 

 

5. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

 

5.1. Replanteig de detall de les obres 

 

A banda del que s'esmenta en l'apartat 4.1 "Comprovació del replanteig", el 

Contractista realitzarà tots els treballs topogràfics i operacions necessàries per a 

traslladar al terreny l'obra que s'ha de realitzar. 

 

El Contractista serà directament responsable dels replantejaments particulars i de 

detall, i haurà de procedir a la realització de tots els plànols necessaris per a la 

completa definició del projecte. 

 

Executades les instal·lacions prèvies de l'obra, tales com casetes, etc., d'acord amb el 

què estipula l'article corresponent sobre aquests temes el present Plec de Condicions, 

i netejades les zones d'actuació, s'haurà de procedir per part del Director de l'Obra, en 

presència del Constructor, al replantejament general de l'obra i anivellació del terreny 

en  base als plànols de l'obra. En aquest replanteig general es fixarà les cotes del 

terreny natural existent com a base d'amidament dels buidats, explanacions i reblerts. 

 

Es traçaran, d'acord amb els plànols d'obra, les línies principals de referència (eixos i 

referències) que hauran de servir de base per a traçar els eixos dels elements 

principals, i aquests es referiran a la vegada a la resta d'eixos de rases, murs, etc.. que 

són necessaris de replantejar. Aquests eixos es marcaran amb punts que quedin 

invariables durant la marxa de l'obra. Es determinaran els perfils transversals del 

terreny que siguin necessaris per obtenir exactament la quantitat de terra a desmuntar 

o a reomplir, marcant-se les alineacions i rasants en els punts necessaris per a que, 

amb l'ajut del plànols de detall, pugui el Constructor, realitzar els treballs. 

 

El Contractista estarà obligat a subministrar tots els utensilis, elements auxiliars i 

personal necessari per a portar a terme aquestes operacions. Mantindrà, conservarà i 

reposarà les estaques i els senyals fent-se responsable directe de qualsevol  
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desaparició o modificació d'aquests elements. Tots els costs del replanteig aniran a 

càrrec del Contractista. 

5.2. Assaigs i proves 

 

El Contractista haurà de permetre a la Direcció d'Obra l'accés als tallers, magatzems, 

fàbriques, etc. on es troben els materials, així com la realització de totes les proves 

que la Direcció de l'Obra consideri convenient. 

 

El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la 

recepció dels materials com en el control de la fabricació i posada en obra, s'ajustarà a 

allò que estableix l'articulat del present Plec de Condicions, o bé a aquell pla de control 

de qualitat que fixi la Direcció d'Obra. No obstant això, la Direcció de l'Obra podrà 

incrementar el nombre d'assaigs a realitzar, o determinar-ne de nous tipus, en benefici 

d'assolir un millor control de qualitat de l'obra projectada. 

 

L'import d'aquests assaigs s'obtindrà aplicant els preus unitaris contractuals del  

laboratori d'assaig, al qual se l'haurà adjudicat el control de qualitat de l'obra. Aquest 

import serà amb càrrec del Contractista fins un import límit del 1,50 % de l'import 

d'execució material de la licitació. 

 

Les gestions per a la contractació de l'empresa de control de qualitat la realitzarà el 

Contractista i la Direcció d'Obra, necessitant el vist-i-plau d'aquesta última. Els 

pagaments a l'empresa de control de qualitat els realitzarà el Contractista i aquest 

donarà facilitats a la Direcció de l'obra per comprovar que aquests pagaments es 

realitzen sense retard. Tant l'empresa de control de qualitat com el Contractista 

lliuraran a la Direcció de l'Obra les factures abonades. 

 

 L'empresa de control de qualitat haurà de lliurar directament a la Direcció de l'Obra 

còpia dels resultats obtinguts i en el mateix dia que s'han fet els assaigs (p.e. 

mitjançant fax). Més endavant, en el termini d'un mes, l'empresa de control de qualitat 

lliurarà a la Direcció de l'Obra l'informe resum dels assaigs realitzats durant el mes, o 

bé per unitats d'obra. 

 

La comanda dels assaigs la realitzarà l'empresa constructora. El nombre d'assaigs 

s'intentarà ajustar-los al pla de control de qualitat (s'ha d'evitar que es produeixi manca 

d'assaigs o excés indiscriminat d'aquests, sense cap motiu, per a cadascuna de les 
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unitats d'obra). La Direcció d'Obra podrà sol·licitar assaigs quan ho cregui convenient, i 

fixarà els punts on s'han de prendre les dades. El Contractista proporcionarà totes les 

facilitats, així com aportarà els materials, maquinària, provetes, mostres necessàries 

per a la realització de les referides comprovacions. 

 

El Contractista no podrà iniciar l'execució d'una unitat d'obra, que depengui de 

l'acabament d'una anterior, mentre no es disposi de l'acceptació per part de la Direcció 

d'Obra d'aquesta última. Això significa que per aquella han d'estar acabats els assaigs 

programats a què se l'ha de sotmetre, i aquests han de resultar acceptables. 

 

Els assaigs que, a criteri de la Direcció d'Obra, no hagin superat els valors llindars, o 

bé, que a criteri de la Direcció d'Obra, es trobin fora de l'acceptació del material, aniran 

a càrrec del Contractista, i no es comptabilitzaran dins del percentatge econòmic de 

control de qualitat abans esmentat. 

 

En el cas que es presentin, a proposta del Contractista, noves unitats d'obra en 

substitució d'altres contemplades en el projecte, tant els estudis com els assaigs previs 

per a demostrar el seu bon comportament aniran a càrrec del Contractista, i no es 

comptabilitzaran dins del percentatge de control de qualitat. 

 

El Contractista realitzarà els assaigs, les anàlisis i les proves que siguin necessàries 

per a que les obres, instal·lacions realitzades, materials i equips emprats, compleixin 

les previsions previstes en els plecs, tant si aquest assaigs estan explicitats com si no 

en l'esmentat plec. 

 

El Contractista informarà a la Direcció de l’Obra dels resultats obtinguts, sense que 

aquesta informació l'eximeixi de la responsabilitat en què pugui incórrer, com a 

conseqüència de la mala qualitat dels materials i equips emprats, i de les obres 

executades. Els assaigs, anàlisis i proves dels materials i unitats d'obra no eximiran al 

Contractista de la responsabilitat per vicis i/o defectes no detectats durant la realització  

 

dels assaigs. Cal remarcar que el control de qualitat s'utilitzarà com un ajut estadístic, 

tant pel Contractista com per la Direcció de l'Obra, per comprovar que s'obtenen els 

resultats desitjats. Per aquest motiu, el Contractista haurà de responsabilitzar-se tant 

d'una mala execució com d'una deficient qualitat del material, tant si els assaigs de 

control de qualitat ho haguessin detectat com si no. 

 



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 
Autor/a: Mireia Canals Mir 
 

17 
 

El Contractista no podrà ocultar cap part de l'obra, ni instal·lar cap element ni equip en 

ella, sense l'aprovació de la Direcció de l'Obra, a qui haurà de donar tota classe de 

facilitats per a examinar, assajar, analitzar, provar i mesurar tota l'obra que hagi de ser 

tapada  (fins i tot el terreny de fonamentació abans de cobrir-lo amb l'obra permanent). 

En el cas contrari, i a indicació de la Direcció de l'Obra, el Contractista haurà de 

descobrir la part de l'obra oculta, essent tant les operacions de descobrir com les de 

reposar al seu càrrec. 

 

Quan el material arribi a l'obra amb un certificat de origen industrial que acrediti el 

compliment de les condicions exigibles, la recepció es podrà efectuar comprovant 

només les seves característiques aparents i amb el recull d'assaigs realitzats en la 

fàbrica per a la partida de material que correspongui a la que es posarà en l'obra. 

Malgrat tot la Direcció de l'Obra podrà fixar els assaigs de recepció i la seva intensitat 

amb l'objecte de comprovar les característiques del material. 

 

Aniran totalment a càrrec del Contractista sense ser comptabilitzats dins dels 

percentatges anteriors ja que es consideren inclosos dins del preus unitaris del 

projecte els següents assaigs i procediments: els camions necessaris per a les 

plaques de càrrega; les proves de pressió i estanqueïtat per a les canonades 

d'abastament d'aigua potable i de rec;  el mandrilat dels conductes de telèfons;  les 

proves de recepció per part de les Entitats d'Inspecció i de Control de la Generalitat de 

Catalunya  (pe: ECA o ICICT) de l'enllumenat públic. 

 

5.3. Materials 

 

Tots els materials que es facin servir en les obres hauran de complir les condicions 

que estableix el present plec de condicions tècniques particulars del projecte i hauran 

de ser aprovats per la Direcció de l'Obra. Per això, tots els materials que es proposin 

per al seu ús hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptació. 

 

 

Conseqüentment amb l'anterior, el Contractista estarà obligat a informar al Director de 

l'Obra de les procedències dels materials que s'utilitzin amb un mes d'anterioritat, com 

a mínim, perquè es puguin fer els oportuns assaigs i observacions. 

 

L'acceptació d'un material en un cert moment no serà obstacle perquè se'l pugui 
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refusar més endavant, si es troba en ell algun defecte de qualitat o uniformitat. 

Es considerarà inacceptable aquella obra que hagi estat realitzada amb materials no 

assajats o no aprovats prèviament per la Direcció de l'Obra. Qualsevol treball que es 

realitzi amb materials no aprovats per la Direcció de l'Obra podrà ser considerat com 

defectuós. 

 

Els materials s’emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació de les 

seves característiques i l'aptitud d'ús, i de manera que puguin ser fàcilment 

inspeccionats. 

 

Els materials necessaris per a les obres no incloses en el present plec de condicions 

hauran de ser de qualitat adequada a l'ús que se'ls destini i s'hauran de presentar les 

mostres, informes i certificacions dels fabricants que es considerin necessaris. Si la 

informació i garanties ofertes no es consideren suficients, el Director de l'obra 

ordenarà la realització d'assaigs previs, recorrent, si cal, a laboratoris especialitzats. 

 

Tot el material que no reuneixi les condicions exigides, o hagi estat refusat, haurà de 

ser retirat de l'obra immediatament, llevat d'autorització expressa, i per escrit, de la 

Direcció de l'Obra. 

 

Si per circumstàncies imprevisibles s'hagués de substituir algun material es demanarà, 

per escrit, l'autorització a la Direcció Facultativa per a la seva substitució. La Direcció 

d'Obra contestarà, també per escrit, i determinarà, en cas de substitució justificada, 

quins nous materials han de reemplaçar als no disponibles, complint la funció inicial 

anàloga, i mantenint indemne l'essència del projecte. 

 

Els procediments que han servit de base per al càlcul dels preus unitaris de les unitats 

d'obra, no tenen més valor, als efectes d'aquest Plec, que la necessitat de formular el 

pressupost, no podent-se adduir per part del Contractista que el menor preu d'un 

material component justifiqui una inferioritat de la qualitat dels materials emprats. 

 

 

5.4. Construcció i conservació de desviaments.  Altres Contractistes.  Trànsit 

viari 

 

L'existència de determinats accessos a les finques dins de l'àmbit d'afectació del 



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 
Autor/a: Mireia Canals Mir 
 

19 
 

projecte, els quals s'hauran de mantenir durant l'execució de les Obres, no serà motiu 

de reclamació econòmica per part del Contractista. 

 

El Contractista haurà de programar l'execució de les obres de manera que les 

interferències siguin mínimes. En el cas que això impliqui la necessitat d'executar 

determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció 

Facultativa, i el possible cost addicional es considerarà inclòs, també, en els preus 

unitaris. 

 

Sota el criteri de la Direcció de l'Obra el Contractista haurà de condicionar i conservar 

tots els accessos de vehicles i persones a les finques les quals es veuen afectades per 

l'obra; i tots els desviaments provisionals d'obra necessari per al trànsit de vehicles i 

personal. Els costos que per aquest conceptes es generen aniran a càrrec del 

Contractista. 

 

5.5. Senyalització d'obres i instal·lacions.  

 

Les obres que es realitzen seran informades a l'usuari públic mitjançant els 

corresponents rètols informatius, els quals es situaran en llocs ben visibles. Se’n 

instal·laran com a mínim dos (2) rètols els quals tindran les dimensions, 

característiques, text i format de lletra que indiqui la Direcció Facultativa. 

 

Tots els senyals i altres dispositius auxiliars hauran de ser reglamentaris, a més de 

trobar-se en un perfecte estat de conservació i funcionament mentre durin els treballs. 

A tal efecte, el Contractista disposarà del personal necessari per anar-los reposant. 

 

No es podran fer servir, com a elements estabilitzadors, pedra, totxo, taulons vells, 

ferralla, ni cap altre objecte que doni idea de deixadesa. Per a la finalitat assenyalada 

s'utilitzaran elements prefabricats, que poden ser de formigó o bé sacs de sorra, 

preparats a l'efecte i que hauran de mantenir-se en perfecte estat de conservació o 

amb un aspecte impecable. 

 

Tant la senyalització de seguretat viària com els rètols informatius aniran a càrrec del 

Contractista. No es cursaran les certificacions d'obra fins que el Contractista no hagi 

col·locat els senyals de seguretat viària i els rètols informatius esmentats anteriorment, 

d'acord amb les instruccions rebudes de la Direcció d'Obra i de les normes emanades 
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del present Plec. 

 

Aniran a càrrec del contractista tots el elements de seguretat, desviament del trànsit, 

semàfors, etc., per l’execució de la rotonda. 

 

5.6. Precaucions especials durant l'execució de les obres. 

 

Les obres s'hauran d'executar amb l'atenció necessària perquè els serveis existents, 

municipals i de companyies de serveis, i aquells serveis que s'hagin de desplaçar, no 

sofreixin trencaments ni alteracions i no comportin perill per al personal de l'obra i per 

al personal aliè a l'obra. La reparació i/o indemnització per qualsevol dany ocasionat, a 

aquests serveis o  a terceres persones, aniran a càrrec del Contractista.  

 

 

Prèviament a l’inici de qualsevol treball el contractista tindrà cura de sol·licitar, a les 

diferents companyies i als serveis municipals, l'estat actual de serveis en la zona 

d'obres, i de realitzar les cates pertinents per a localitzar-los, sempre sota la supervisió 

de la direcció facultativa. 

 

5.7.     Seguretat i salut en l'obra. 

 

El Contractista vetllarà en tot moment per la Seguretat i la Salut de l'obra, i complirà tot 

allò que prescriu la Normativa Estatal sobre Seguretat i Salut en el Treball. A tal efecte 

redactarà el Pla de Seguretat i Salut de l'Obra. Vetllarà per la senyalització de 

balisament de protecció i la senyalització de vialitat  (veure apartat 5.5 "Senyalització 

d'obra i instal·lacions"). 

6. RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 

 

6.1. Ocupació d'espai públic. 

 

El Contractista no podrà ocupar terrenys fora de l'àmbit públic de l'obra, o fora de 

l'àmbit de l'obra, sense l'autorització de la Direcció de l'Obra. 

 

A partir del moment de l'ocupació,  i fins que l'ocupació deixi de ser necessària, a 
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criteri de la Direcció de l'Obra, el Contractista respondrà dels bens públics que hi hagi. 

Per la qual cosa haurà de mantenir en perfecte estat, o en tot cas reparar,  tots els 

seus elements,  com per exemple: els ferms de calçades, les voreres, les rigoles, els 

embornals i tronetes, les instal·lacions d'enllumenat, etc. 

 

6.2. Neteja de les obres. 

 

Un cop acabades les obres, totes els elements, construïts amb caràcter temporal pel 

servei de l'obra, hauran de ser enretirats, i els llocs del seu emplaçament restaurats a 

la seva forma original. Tot això s'efectuarà de manera que les zones afectades quedin 

completament netes i en condicions estètiques, d'acord amb el paisatge circumdant. 

Es faran totes les neteges necessàries durant l’execució de l’obres per mantenir·la en 

bon estat, un cop acabada l’obra i abans de la recepció es farà una neteja final. Els 

costos de neteja aniran a càrrec del contractista. 

 

6.3. Conservació de les obres. 

 

El Contractista queda compromès a conservar al seu càrrec les obres fins que 

aquestes siguin rebudes. 

 

A aquests efectes, al Contractista haurà de reparar al seu càrrec  les obres que hagin 

sofert deteriorament, per negligència o altres motius que li siguin atribuïbles, o per 

qualsevol causa que es pugui considerar evitable. 

 

7. AMIDAMENT I ABONAMENT 

 

7.1. Amidament de les obres. 

 

L'amidament es farà, en general, en base a l'obra executada, als plànols del projecte 

(o aquells que faciliti la Direcció d'Obra), als Preus Unitaris i al Plec de Condicions. 

Aquests amidaments es comprovaran en el replanteig. El Contractista no podrà fer cap 

al·legació en base a la manca o excés d'amidament del pressupost del projecte. 
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Preus unitaris 
 

Totes les unitats d'obra d'aquest Plec, i  les no definides explícitament, s'abonaran 

d'acord amb els preus unitaris del Quadre de Preus del Projecte, considerant-hi 

incloses totes les despeses de material, de mà d'obra, de maquinària, de mitjans 

auxiliars, de despeses indirectes, o qualsevol altre element i/o activitat necessària per 

l'execució completa de les unitats esmentades. 

 

La descripció dels materials, i de les unitats d'obra, que figuren en el descripció del 

preu i/o en el present Plec no és exhaustiva. Pot ser solament enunciativa i dirigida, 

senzillament, a una millor comprensió de les característiques de l'obra que s'ha de 

realitzar. En conseqüència, els materials no especificats, i les operacions no descrites, 

que siguin manifestament necessàries per a executar una unitat d'obra es 

consideraran incloses en els preus unitaris d'abonament. 

 

Partides Alçades  
 

La única partida alçada d’abonament íntegre correspon a la Seguretat i salut en l’obra 

 

Les partides alçades a justificar s'efectuaran d'acord amb el present Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars, aplicant-li els preus unitaris que figuren en el 

quadre de preus. 

 

Preus Contradictoris  
 

Si durant l’ execució de l’obra calgués incorporar algun preu no contemplat en el 

projecte, es tramitarà l’aprovació del corresponent preu contradictori, a partir dels 

preus unitaris que figuren el projecte, que seran sotmesos a l’aprovació de la direcció 

facultativa i l’aprovació de l’ Ajuntament. 

 

7.2. Altres despeses a compte del Contractista. 

 

Serà a càrrec del contractista qualsevol excés d'obra que no hagi estat autoritzat per 

escrit per la Direcció de l'Obra. En aquest cas, la Direcció d’obra podrà decidir que es 

realitzi la restitució necessària per ajustar l'obra a la definició del Projecte, i en aquest 

cas aniran a compte del Contractista totes les despeses que això ocasioni. 
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7.3. Abonament d'obres incompletes. 

 

Les xifres que per a pesos o volums dels materials figuren en les unitats compostes 

del Quadre de Preus núm. 2, s'utilitzaran per al coneixement del cost d'aquest material 

aplegat a peu d'obra. En cap concepte tindran valor, per a definir les proporcions de 

les mescles, ni dels volums necessaris d'aplegament, per aconseguir la unitat 

acabada. 

 

Quan, per rescissió o alguna altra causa, s'hagués de valorar obres incompletes, 

s'aplicaran els preus del Quadre núm. 2, sense que es pugui pretendre la valoració de 

cada unitat d'obra diferent a la valoració d'aquest, encara que el Contractista tingui dret 

a alguna reclamació per insuficiència o omissió del preu de qualsevol element que 

constitueix el propi preu. Les partides que componen la descomposició del preu seran 

d'abonament quan tot el material estigui junt, incloent-hi els accessoris; o realitzats, en 

la seva globalitat, els treballs o operacions que determinen la definició de la partida.  

 

Donat que el criteri que s'ha de seguir ha de ser que només es consideren abonables 

aquelles parts de l'obra ja finalitzades, el Contractista perdrà tots els drets en el cas 

que les deixi incompletes. 

8. RECEPCIÓ DE LES OBRES. 

8.1. Recepció de les obres. 

 

Si les obres es troben en bon estat, i en concordança amb les prescripcions previstes, 

el Director de l'Obra les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i 

començant, a partir de llavors, el termini de garantia. 

 

Si les obres no es troben en bon estat per a ser rebudes es farà constar així en la 

corresponent acta i el Director d'Obra assenyalarà els defectes observats i detallarà 

les instruccions precises, fixant un termini per a esmenar-les. Si havent passat aquest  

 

termini, el Contractista no les hagués esmenat, podrà concedir-se-li un altre termini 

improrrogable o declarar resolt el contracte. 

 

Per a que la Recepció de l'Obra  pugui realitzar-se han d'acomplir-se les següents 

condicions: 
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 Obrar en poder del Director de l'Obra els següents documents: 

 

o Projecte final d'obra que reculli la situació real de les obres i 

instal·lacions amb totes les possibles modificacions introduïdes durant 

el projecte i execució de les obres (as- built). 

o Relació dels subministradors. 

o Certificats dels industrials 

o Legalització de les instal·lacions 

 

 Compliment de totes les obligacions contingudes al Contracte. 

 

8.2. Termini de garantia 

 

Sens perjudici del que prescrigui el Plec de Clàusules Econòmico-Administratives 

Particulars del contracte, el termini de garantia de l'obra serà d’un any (1), comptat a 

partir de la recepció. Aquest termini es farà extensiu a totes les obres executades sota 

el mateix contracte. En el cas de recepcions parcials s'estarà a allò que disposa 

l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat.  
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B - MATERIALS 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B03 - GRANULATS 

B033 – GRAVES 

 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

B033U030,B0332Q10. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

- Material per a drenatges 

- Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, 

provenints d’ una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests Residus.  

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

- De pedra calcària 

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

considerat són els següents: 

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

- Granulats reciclats provinents de formigó 

- Granulats reciclats mixtes 

- Granulats reciclats prioritariament naturals 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o 

que li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 
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La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a 

uncontrol massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 

 

CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 

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

restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment 

aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

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

defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi 

explícitament la DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

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

Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. 

A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, 

han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè 

rie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa = 4 mm 

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

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

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

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

- Coeficient de Los Ángeles: <= 40 

- Continguts màxims d’impureses: 

- Material ceràmic: <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres: <= 1% del pes 

- Asfalt: <= 1% del pes 

- Altres: <= 1,0 % del pes 

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

28 de la EHE. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA 

CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

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

residus de la construcció. 
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El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o 

quí mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar 

al lloc d’utilització. 

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

estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de cerámica 

superior al 10% en pes. 

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

Contingut d'elements metàl·lics: Nul 

Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 

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

Contingut de formigó: > 95% 

Contingut d'elements metàl·lics: Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

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

I o Iib 

- Protecció de cobertes 

- Bases i subases de paviments 
 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

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

densitat delselements massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica: <= 10% en pes 

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

Contingut d'elements metàl·lics: Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons en massa 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 

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

provinents de formigó. 

Ús admissible: 

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

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
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- Per a confecció de formigons 

- Per a drens 

- Per a paviments 

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

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables: Nul 

Contingut de compostos fèrrics: Nul 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que 

s’utilitzen per a la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

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

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 

Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat 

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

formigó será menor que les següents dimensions: 

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

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

direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi 

un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 

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

següents: 

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

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

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

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

primer punt i el segon del paràgraf anterior. 

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

cada cas. 

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

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

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

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

- Per a granulats reciclats mixtos: < 5% 

L’índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
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Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): 

- Granulats naturals <= 1% en pes 

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

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

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

- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes 

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

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

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 17441): 

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

- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 

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

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

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

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

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

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

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

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0% 

Contingut de ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos: < 0,06% 

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la 

UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 

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

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

- Altres granulats: Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

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

- Altres granulats: Nul 

Reactivitat: 

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

UNE 146-508EX): Nul·la 

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

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

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

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
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- Granulats gruixuts naturals: <= 40 

Absorció d'aigua: 

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

- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10% 

- Granulats reciclats mixtos: < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5% 

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

- Granulats gruixuts naturals: <= 18% 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 

comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el 

tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix 

la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 

descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, 

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

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

roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos 

ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 

 

GRAVA PER A DRENATGES: 

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

naturals, o del reciclatge d’enderrocs. No ha de presentar restes d’argila, margues o 

altres materials estranys. 

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

ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica 

ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per 

drenar i del sistema de drenatge. 

Plasticitat: No plàstic 

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

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

Condicions generals de filtratge: 

- F15/d85: < 5 

- F15/d15: < 5 

- F50/d50: < 5 

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

superior de la proporció x% del terreny a drenar) 

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

- F60/F10: <20 
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Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d’evacuació de l’ aigua:  

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

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

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

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

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

filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat 

del sistema d’evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la 

següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà 

recórrer a l’ús de filtres geotèxtils. 

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

compliment de les condicions anteriors, s’atendrà únicament a la corba granulomètrica 

de la fracció del mateix inferior a 25 mm. 

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

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

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

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

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les 

següents condicions: 

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

- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les 

següents condicions: 

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

- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les 

següents condicions: 

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

- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4 

Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT 

111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502). 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat 
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Els àrids s’ emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la 

contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es 

recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del 

granulat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

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

Hormigón Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

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

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

GRAVA PER A DRENATGES: 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección 

General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2- 

IC: Drenaje superficial 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA 

CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

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

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les 

següents dades: 

‐ Identificació del subministrador 

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

‐ Número de sèrie de la fulla de subministrament 

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

‐ Data del lliurament 
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‐ Nom del peticionari 

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

‐ Quantitat de granulat subministrat 

‐ Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 

toleràncies de l’àrid subministrat. 

El subministrador ha 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 carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 

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

membre, 

‐ Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funció: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 

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

membre: 

‐ Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica 

‐ Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funció: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 

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

membre, 

‐ Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 

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

membre: 

‐ Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 

93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 

documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació: 

‐ Número d’identificació de l’organisme de certificació 

‐ Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 

‐ Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
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‐ Referència a la norma (UNE‐EN 12620) 

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

‐ Designació del producte 

‐ Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 

‐ Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

‐ Data d’emissió del certificat 

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

‐ Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids 

que no compleixen amb l’article 28.4.1. 

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

‐ Naturalesa del material 

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

‐ Presència d’impureses 

‐ Detalls de la seva procedència 

‐ Altre informació que resulti rellevant 

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

que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE‐08, si 

el material s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la 

seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per 

tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’art icle 28 de la 

EHE. 

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

certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori 

de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment 

de lesespecificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE. 

La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 

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

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder 

ser, abans del subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva 

fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 

verificar la conformitat de les especificacions: 

‐ Índex de llenques (UNE‐EN 933‐3). 

‐ Terrossos d’argila (UNE 7133) 
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‐ Partícules toves (UNE 7134) 

‐ Coeficient de forma (UNE EN 933‐4) 

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

pes específic 2 (UNE EN 1744‐1). 

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

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

‐ Assaig petrogràfic 

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

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

‐ Absorció d’aigua (UNE‐EN 1097‐6). 

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

‐ Assaig d’identificació per raigs X. 

‐ Assaig granulomètric (UNE‐EN 933‐2) 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

‐ Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedè ncia i qualitat 

corresponent. 

‐ Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o cada 

2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els 

següents assaigs d’identificació del material: 

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

‐ Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 

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

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

naturals ha de contenir: 

‐ Classificació geològica 

‐ Estudi de morfologia 

‐ Aplicacions anteriors 

‐ Assaigs d’identificació del material 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 

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

indicades en cada assaig. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

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

la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions 

aprovades, s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN 

GRAVA PER A DRENATGES: 

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les 

especificacions indicades, en cas contrari, no s’ha d’autoritzar l’ús del material 

corresponent en l’execució del reblert. 

 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

B064500C. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

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

central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 

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

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

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

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

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

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

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

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

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

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

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

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

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

formigó pretesat 

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

70-80-90-100) 

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

seca 

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

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

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

grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 

limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 

aigua/ciment). 

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

congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 

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

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

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

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

d’especificar abans de l'inici del subministrament. 

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

de la norma EHE-08. 

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

cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es 

tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 

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

l'u s decendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, 

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

fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de 

ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 

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

producción segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi 

a l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

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

UNE_EN 450. 

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

UNE EN 934-2 

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

utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

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

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

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

valors de resistència a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent: 
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- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

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

del formigó, t: edat del formigó en dies, s: c oeficient en funció del tipus de ciment (= 

0,2 per a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 

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

ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

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

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

a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 

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

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

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

i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

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

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 

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

d'hidratació (UNE-EN 14216) 

Classe del ciment: 32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa: <= 0,65 

- Formigó armat: <= 0,65 

- Formigó pretesat: <= 0,60 

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

- Consistència seca: 0 - 2 cm 

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 

- Consistència tova: 6 - 9 cm 

- Consistència fluida: 10-15 cm 

- Consistència líquida: 16-20 cm 

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

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

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

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

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

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

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

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

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca: Nul 

- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 

- Consistència fluida: ± 2 cm 

- Consistència líquida: ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 

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

- <= 32 mm 

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

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

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

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

Consistència del formigó: 

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

mantener durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de 

formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

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

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 

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

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3 

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

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

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

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

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

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

mantener durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar 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 tamisos 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 de 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 0,125 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 
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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 formigó 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'adormiment. 

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

altres substàncies que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

Hormigón Estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

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. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

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. 

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 
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‐ Quantitat de formigó subministrat 

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

mínim: 

‐ Resistència a la compressió 

‐ Tipus de consistència 

‐ Grandària màxima del granulat 

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

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

mínim: 

‐ Contingut de ciment per m3 

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

‐ Tipus, classe i marca del ciment 

‐ Contingut en addicions 

‐ Contingut en additius 

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

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

‐ Identificació del ciment, additius i addicions 

‐ Designació específica del lloc de subministrament 

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

‐ Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per 

a cada 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. 
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Control estadí stic de la resistència (EHE‐08): Per a formigons se nse distintiu de 

qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim: 

‐ Volum de formigonament: <= 100 m3 

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

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

de plantes <= 2 

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

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

de plantes <= 2 

‐ Massissos: 

‐ Temps de formigonament <= 1 setmana 

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

mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació. 

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

valors anteriors multiplicant‐los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que 

s’ha efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la 

EHE‐08. Control 100x100 (EHE‐08): Serà d’aplicació a qualsevol estructura, sempre 

que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es 

comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant 

el valor de la resistència característica 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:  
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‐ 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.  

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

‐ Altres casos: N >= 3 

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

‐ Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 

conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE‐08: 

N >= 1 

‐ Altres casos: N >= 4 

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

‐ Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 

conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE‐08: 

N >= 2 

‐ Altres casos: N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a 

control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les 

determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades 

controlades: x1 <= x2 <= … <= xn 

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

oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un 

control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte 

comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una 

resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia molt 

exigent. 



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 
Autor/a: Mireia Canals Mir 
 

49 
 

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

f(x) = x – K2rN >= fck 

on: 

‐ f(x) Funció d’acceptació 

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

‐ K2 Coeficient: 

Coeficient: 

‐ Número de pastades: 

‐ 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

‐ 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

‐ 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

‐ 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

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

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

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

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

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

o són subministrats de forma contínua per la 

mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 

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

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

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

formigó si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del 

interval corresponent. 

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

valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

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

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

correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions 

de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint‐se n per excés. Si el nú mero de 

pastades a controlar 

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

trobada a la sèrie. 

S’acceptarà quan: fc,real >= fck 

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

que: 
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‐ Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

‐ Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 

subministrament 

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

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. 
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‐ 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. 

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. 

 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D7 - TAULERS 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO B0D7UC02. 

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 tenir les arestes vives. 

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

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

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal: ± 2 mm 

- Gruix: ± 0,3 mm 

- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 
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- Angles: ± 1° 

TAULERS DE FUSTA: 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 

paral·leles. 

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

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 

les característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 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 cares. 

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic: >= 6,5 kN/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim: 2100 N/mm2 

- Mitjà: 2500 N/mm2 

Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10% 

Inflament en: 

- Gruix: <= 3% 
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- Llargària: <= 0,3% 

- Absorció d'aigua: <= 6% 

Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2 

Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara: >= 1,40 kN 

- Al cantell: >= 1,15 kN 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 

contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

B0DZA000,B0DZU005. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció 

dels espais de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 

metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 

cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, 

etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 

l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva 

capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 

toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del 

procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels 

mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 

suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o 

desenmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, 

excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els 

panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària: >= 10 mm 

Gruix: >= 0,7 mm 

Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm 

Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm 

DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix 

diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 

anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior 

del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti 

d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 

No ha d’alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les 

armadures o l’encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 

S’ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte 

i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
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Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat 

per a sostres. Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les 

càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos 

adequats. 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva 

planor ni la seva posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 

estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària 

- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m 

BASTIDES: 

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 

indeformabilitat. 

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa 

d'emprimació antioxidant. 

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb 

el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

Hormigón Estructural (EHE‐08). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

B3 - MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ 

B35 - MATERIALS PER A CONTENCIONS 

B35B - MATERIALS PER A MURS PREFABRICATS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Placa de formigó armat prefabricada de forma cruciforme obtinguda d'un procés 

d'emmotllament i armadura metàl· lica d'acer galvanitzat per armar terraplens i fleixos 

necessaris per al seu suport. 

PLACA DE FORMIGÓ: 

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma 

EHE-08, en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE-

08) en funció de les classes d'exposició. 

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 condicions establertes en el Plec RC-08. Ha 

de ser del tipus pòrtland o putzolànic d’una classe no inferior a la 32,5. 

No s’ha d’utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedè ncia diferent. L’ús 

de ciment d’altres tipus requereix una justificació especial. 

No s’han d’utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigü es que produeixin  

eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d’adormiment i d’enduriment. 

La naturalesa dels granulats i la seva preparació han 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 estan 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 tota la superfície. 

La cara vista ha de ser plana i els angles i les arestes rectes. 

Ha de portar quatre ancoratges metàl·lics d'acer galvanitzat, al damunt dels quals 

s'han de roscar les armadures amb dues femelles per armadura. 

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 poliuretà 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 
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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 inclusions 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 galvanitzat. 

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 cantells i les superficies 

protegides. Les armadures, s'han de subministrar conjuntament amb les femelles de 

subjecció. 

Emmagatzematge: Les plaques de formigó, de manera que no rebin cops ni estiguin 

sotmeses a càrregues que puguin esquerdar-les, escantonar-les o trencar-les. 

Apilades horitzontalment, les piles han de ser de 6 peces com a màxim. Les 

armadures, col·locades sobre fusta evitant elmcontacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 
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‐ Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al 

fabricant de les peces, com ara homologació del producte, autorització d’ús, 

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 èmfasi 

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. 

‐ 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 
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‐ 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. 

 

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7B - GEOTÈXTILS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Làmina formada per feltres de teixits sintètics. 

S'han considerat els materials següents: 

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La funció principal del geotèxtil pot ser: 

- F: Filtració 

- S: Separació 

- R: Reforç 

- D: Drenatge 

- P: Protecció 

Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 

La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç.  

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de 

ser rectes. 

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 

Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de 

cobrir abans de 24 h des de la seva col.locació. 

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats 

per la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 

- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferrovià ries i capes 

de rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 
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- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 

- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, 

F+S, R+S, F+R, 

F+R+S 

- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 

- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de 

talussos: 

F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, 

R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 

- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 

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

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965) 

- Característiques essencials: 

- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 

- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús) 

- Característiques complementàries: 

- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1) 

- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels 

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

- Resistè ncia a la tracció d’unions i costures (UNE-EN ISO 10321) 

- Resistència al envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV 

ISO 12960) 

- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225) 

- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries 

- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en 

drenatge 

Funció: Filtració (F). 

- Característiques essencials: 

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
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- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries: 

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte 

en drenatge 

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 

- Característiques essencials: 

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

- Característiques complementàries: 

- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 

- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres 

- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres 

Funció: Filtració i Separació (F+S): 

- Característiques essencials: 

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

Funció : Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 

- Característiques essencials: 

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de 

terres i fonaments 

- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en 

moviments de terres i fonaments 

Funció: Drenatge (D): 

- Característiques essencials: 

- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 

- Característiques complementàries: 
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- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431) 

Funció: Filtració i drenatge (F+D): 

- Característiques essencials: 

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 

- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 

- Característiques essencials: 

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 

- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Protecció (P): 

- Característiques essencials: 

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 

Funció: Reforç i Protecció (R+P): 

- Característiques essencials: 

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició 

horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 

35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las 

capas de rodadura asfáltica). 

UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

construcciones ferroviarias. 

UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 

UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

sistemas de drenaje. 

UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).  

UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

la construcción de embalses y presas. 

UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

la construcción de canales. 

UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

la construcción de túneles y estructuras subterráneas. 

UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

los vertederos de residuos sólidos. 

UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 

proyectos de contenedores de residuos líquidos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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 fonamentacions i murs de contenció de Funció: Filtració i reforç, 

‐ Productes per a canals de Funció: Filtració, reforç i protecció, 

‐ Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Filtració i drenatge, 

‐ Productes per a vies fèrries de Funció: Filtració i reforç, 

‐ Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funció: Protecció, 

‐ Productes per a embassaments i preses de Funció: Filtració i reforç, 

‐ Productes per a abocadors de residus sòlids de Funció: Filtració i reforç, 

‐ Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funció: Filtració i reforç, 

‐ Productes per a obres de control de l'erosió de Funció: Filtració i reforç, 
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‐ Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funció: Filtració, 

reforç i protecció: 

‐ Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica 

‐ Productes per a embassaments i preses de Funció: Separació, 

‐ Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funció: Separació, 

‐ Productes per a vies fèrries de Funció: Separació, 

‐ Productes per a obres de control de l'erosió de Funció: Separació, 

‐ Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funció: Separació, 

‐ Productes per a abocadors de residus sòlids de Funció: Separació, 

‐ Productes per a canals de Funció: Separació, 

‐ Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Separació: 

‐ Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar‐hi les dades següents: 

‐ Nom del fabricant o marca comercial 

‐ Identificació del producte 

‐ Massa nominal en kg 

‐ Dimensions 

‐ Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 

‐ Tipus de polímer principal 

‐ Classificació del producte segons ISO 10318 

‐ Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 

d'acompanyar de la següent informació: 

‐ Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

‐ Marca del fabricant i lloc d’origen 

‐ Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 

‐ Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 

‐ Referència a les normes aplicables 

‐ Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE‐EN 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual del material en cada subministrament. 
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El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en 

l’apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d’aportar‐ne la documentació 

corresponent 

‐ Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o 

altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrá 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. 

A la recepció dels productes es comprovarà: 

‐ Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

‐ Que disposen de la documentació – certificacions exigides 

‐ Que es corresponen amb les propietats demandades 

‐ Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

‐ Determinació de les característiques geomè triques sobre un 10% dels rotllos rebuts 

en cada subministrament. 

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Cada 5000 m2 o fracció de geotextil de les mateixes característiques col∙locat en 

obra, es realitzaran els assaigs següents: 

‐ Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE‐EN ISO 9864) 

‐ Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40‐528) (UNE‐EN ISO 

10319) 

‐ Allargament de trencament (UNE 40‐528) (UNE‐EN ISO 10319) 

‐ Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE‐EN ISO 12236) 

‐ Resistència a la ruptura ulterior (esquinç ament) (UNE 40529) 

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMIINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’ obra 

per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del 
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fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 

resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

‐ Pes 

‐ Resistència a la tracció i allargament fins el trencament 

‐ Resistència mecànica a la perforació 

‐ Permeabilitat (columna d’aigua de 10 cm) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista. 

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’admetran l es membranes que no es presentin en bon estat, degudament 

etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on 

es garanteixin les condicions exigides. 

En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle 

corresponent, incrementant‐ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les 

irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN 

LÀ MINES DE TRACCIÓ MECÀNICA: 

Els resultats dels assaig d’identificació compliran les condicions del plec amb les 

desviacions màximes següents: 

‐ Assaigs físics i mecànics: ± 5 % 

‐ Assaigs hidràulics: ± 10 % 

Si algun resultat queda fora d’aquestes tolerà ncies, es repetirà l’assaig sobre dues 

mostres més del mateix lot, acceptant‐ne el conjunt, 

quan els nous resultats estiguin d’acord a l’especificat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ 

MINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ: 

Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas 

d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del 

mateix lot, acceptant‐ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 

BD5A - TUBS DE PVC PER A DRENATGES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües 

subterrànies. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub de volta 

- Tub circular 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall 

perpendicular a l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o 

junta elàstica. 

No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials. 

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 

La superfície interior ha de ser llisa i regular. 

Pes específic (UNE 53-020) (P): 13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >= 79°C 

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2): Ha de complir 

Coeficient de dilatació lineal a 0°C (UNE 53126): <= 8·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC) 

Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2): >= 500 kg/cm2 

Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2): >= 80% 

Absorció d’aigua (UNE EN 1452-2): <= 4 mg/cm2 

Opacitat (UNE EN ISO 13468-1): 0,2% 

Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm 

- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm 

TUB CIRCULAR: 

Els tubs han de ser ranurats i rí gids, formats enrotllant una banda nervada amb les 

vores conformades, i amb unió de la banda per soldadura química. 

La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l’exterior del tub ha de ser nervada.  

Els nervis han de tenir forma de "T". 

El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà 

quan estigui en servei. 

Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784): “D” 
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TUB DE VOLTA: 

Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el 

desguàs d’aigües subterrànies. 

El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i 

conducció de l'aigua, de forma trapezoidal. 

Característiques del tub: 

Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el 

desguàs d’aigües subterrànies. 

El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i 

conducció de l'aigua, de forma trapezoidal. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la 

rasa per tal d'evitar manipulacions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar‐hi les dades 

següents: 

‐ Nom del fabricant o marca comercial 

‐ Diàmetre nominal i gruix 

‐ Sigles PVC 

‐ Data de fabricació 

‐ Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ En cada subministrament: 

‐ Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i peces per a junts. 

‐ Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 

‐ Comprovació de l’estanquitat del tub. 

‐ Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a 

cada peça es realitzaran: 

‐ 5 determinacions del diàmetre interior. 
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‐ 5 determinacions de la longitud. 

‐ Desviació màxima respecte la generatriu. 

‐ 5 determinacions del gruix. 

‐ Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs:  

‐ Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452‐2) 

‐ Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306) 

‐ Resistència a l’aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment 

reconeguda a un país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de 

recepció. La DF ha de sol∙licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs 

corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 

marca de qualitat del producte. 

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: 

No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i 

acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 

Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran 

rebutjades a l’instant. 

Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les 

comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas,s’incrementarà el control, en 

primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, 

fins el 100% del subministrament. 

En cas d’incompliment en els assaigs de resistè ncia i d’estanquitat, es repetirà el 

control sobre dues peces mé s del mateix lot, acceptantse el conjunt quan els nous 

resultats siguin conformes a les especificacions. Si també falla una d’aquestes proves, 

es rebutjarà el lot assajat. 

 

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 

BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió 

a temperatures fins a 40°C. 

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 Europea de Lliure Canvi. 

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

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

Comunitat Europea. 

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, 

esquerdes ni d'altres defectes. 

Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  

Els tubs han d’anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una 

separació entre marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que 

el marcat no provoqui punts d’iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el 

emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no 

n’afectin a la llegibilitat. 

La informació mínima requerida ha de ser la següent: 

- Referència a la norma EN 12201 

- Identificació del fabricant 

- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 

- Sèrie SDR a la que pertany 

- Material i designació normalitzada 

- Pressió nominal en bar 

- Període de producció (data o codi) 

Les bobines han d’anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que 

indicarà la llargària romanent sobre la bobina 

El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva 

aptitud per a ús alimentari. 

Índex de fluïdesa: 

- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 

g/10 min 

- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 

g/10 min 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 

El tub subministrat en rotlles ha d’enrotllar-se de tal manera que es previngui la 

deformació localitzada. 
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El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre 

nominal. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la 

pila ha de ser <= 1,5 m. 

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el 

suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2:Tubos. 

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 

‐ 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 
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‐ 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. 

 

BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, 

derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per 

a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, 

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

de les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

 

BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

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

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han 

de fer disminuir les característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de les 

seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

 

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 

BHM3 - BÀCULS 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

BHM31MAA. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Bàcul de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, com a 

màxim, d'un sol braç, amb platina de base i porta. 

S'han de considerar els tipus següents: 
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- Bàcul troncocònic 

- Bàcul amb braç de tub 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 

El bàcul estarà dissenyat i construït segons les especificacions de les normes EN 40-2 

i EN 40-5. 

No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les 

següents normes, i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi 

aquesta protecció: 

- Bàculs de planxa o xapa d’acer: material d’acord amb les normes EN 10025 (excepte 

el tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2 

- Bàculs d’acer acabat en calent: material d’acord amb la norma EN 10210 

- Bàculs d’acer conformat en fred: material d’acord amb la norma EN 10219 

- Bàculs d’acer inoxidable: material d’acord amb la norma EN 10088 

Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes, com é s ara bonys, butllofes, 

esquerdes o incrustacions que siguin perjudicials per al seu ús. 

El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, 

inclusions de flux o cendres apreciables visualment. 

Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 

Dimensions de la subjecció de les lluminàries: Han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 40-2 

Galvanització en calent, contingut de zinc del bany: >= 98,5% 

TRONCOCÒNIC: 

- Conicitat (C): 1,2% <= C <= 1,3% 

Els bàculs Han d’anar marcats, de manera clara i duradora, amb la següent informació 

com a mínim: 

- El nom del fabricant 

- L’any de fabricació 

- Referència a la norma EN 40-5 

- Un codi de producte únic 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

Toleràncies: 

- Rectitud (xt, xp): 

- sobre la llargària total lt: xt =< 0,003 x lt 

- sobre una llargària parcial lp >= 1m: xp =< 0,003 x lp 

- Llargària: 
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- bàculs d’alçària nominal =< 10 m: ± 1% 

- bàculs d’alçària nominal > 10 m: ± 1,2% 

- Sortint del bàcul: ± 2% 

- Angle de fixació de la lluminària: ± 2º respecte a l’horitzontal (sense càrrega)  

- Obertura porta: + 10 mm; - 0 mm 

- Secció transversal: 

- tolerància de la circumferència: ± 1% 

- desviació forma (seccions circulars): ± 3% diàmetre calculat a partir de la 

circumferència mesurada 

- desviació forma (seccions poligonals): ± 4% valor nominal sobre les cares del polígon 

- Dimensions del acoblament: 

- llargària: ± 2 mm 

- diàmetre: 

- fixació obtinguda a partir de tubs d’acer: tolerància segons EN 10210-2 

- fixació obtinguda durant el procés de fabricació: ± 2% 

- Torsió: 

- bàcul encastat: >5º entre el braç del bàcul i l’eix radial que passa pel centre de la 

porta 

- bàcul amb placa d’ancoratge: ± 5º entre el braç del bàcul i la posició prevista de la 

placa 

- Gruix: la tolerància serà la que s’exigeix al material del que s’obté la bàcul 

- Verticalitat (bàculs amb placa d’ancoratge): <1º entre l’eix del bàcul i l’eix 

perpendicular al pla de la placa 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 

Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb distintiu de la marca i número 

d'identificació. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales 

y dimensiones. 

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las 

columnas y báculos de alumbrado de acero. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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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 1: Certificat de conformitat CE del producte 

El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d’anar acompanyat de la següent 

informació: 

‐ El número d’identificació de l’organisme notificat 

‐ El nom o la marca d’identificació del fabricant  

‐ L’adreça enregistrada del fabricant 

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

‐ El número de certificat de conformitat CE 

‐ Referència a la norma europea EN 45‐5 

‐ Descripció del producte i usos previstos 

‐ Les característiques dels valors del producte a declarar 

‐ Resistència a càrregues horitzontals 

‐ Prestacions davant de l’impacte de vehicles 

‐ Durabilitat 

 

BHN - LLUMS PER A EXTERIORS 

BHN8 - LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE 

SODI A PRESSIÓ ALTA I HALOGENURS 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

BHN84G60. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Llum asimètric amb difusor esfèric, troncocònic o pla, de tipus 1, 2, 3 o 4, amb bastidor 

metàl·lic o sense, amb cú pula reflectora o sense, amb allotjament per a equip o 

sense, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 W de potència. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per un barret-reflector superior, un difusor i una base que allotgi el 

portalàmpades, el sistema de subjecció amb l'entrada de cables, i un espai per a 

allotjar l'equip d'encesa si es el cas. 

Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble 

ha de portar el símbol "Terra". 

Totes les parts metàl·liques han de ser esmaltades al foc, amb esmalt blanc l'interior 

del barret i de color la resta. 

Grau de protecció (UNE 20-324): >= IP-23X 
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Aïllament (REBT): Classe I 

Diàmetre d'acoblament: 33 - 60 mm 

Materials: 

- Barret i base: Alumini 

- Difusor: Plàstic 

- Portalàmpades: Porcellana 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de 

descarga (excepto 

lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 

UNE-EN 60662:1996 Lámparas de vapor de sodio de alta presión. 

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: 

Luminarias para alumbrado público. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

‐ Sol∙licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions 

dels materials. 

‐ Control de la documentació tècnica subministrada. 

‐ Control de recepció i identificació dels materials 

‐ Verificació de les característiques de les lluminàries 

‐ Verificació dels equips auxiliars 

‐ Verificar sistema de manteniment i conservació 

‐ Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, 

excepte que DF estipuli quantitats superiors. 

En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la 

correcta regulació de cadascuna de les llumeneres. 

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. 

 

BHW -PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS 

D'ENLLUMENAT 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

BHWM3000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

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

projectors o elements de control, regulació o encesa d’ instal·lacions d’il·luminació. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i 

no han de fer disminuir les característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en 

cap de les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

BM2 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 

BM21 - HIDRANTS 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

BM213610. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Hidrants. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De columna seca 

- De columna humida 

- Per a soterrar en pericó 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la 

norma UNE 23400. 

Pressió de treball: <= 30 bar 

Material de construcció: Fosa 

Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable 

Material de la vàlvula: Bronze 

Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica 

Material dels enllaços ràpids (racords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat 

Gruix de l'anoditzat dels racords: >= 20 micres 

Característiques mecàniques del material dels racords: 

- Resistència a la tracció: >= 290 N/mm2 

- Mòdul d'elasticitat: >= 240 N/mm2 

- Allargament: >= 8% 

- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): 95 aproximadament 

HIDRANT DE COLUMNA SECA: 

Ha d'estar format per: 

- Un cos superior que conté l'accionador de la vàlvula de tancament inferior i les 

boques de 

connexió amb enllaç rà pid amb una tapa agafada amb una cadena. 

- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas 

d'impacte s'ha de trencar l'element intermedi del cos superior i l'eix d'accionament de 

la vàlvula que hi passa; així s'evita el desperfecte de la vàlvula. 

- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en 

posició 

de tancament; ha de permetre buidar l'aigua dels dos elements superiors i evitar que 

es puguin gelar. 

Els tres elements han d'estar embridats entre ells. 

HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA: 

Ha d'estar format per: 
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- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la 

xarxa. 

- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem 

tapat, amb les boques de connexió proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb 

una cadena. 

HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ: 

Ha d'estar format per: 

- Un pericó de registre 

- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la 

seva connexió a la xarxa i amb una corba proveïda d'enllaç rà pid i d'una tapa agafada 

amb una cadena. 

El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 

amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

UNE 23400‐2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 

mm. 

UNE 23400‐3:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 70 

mm. 

UNE 23400‐4:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 100 

mm. 

UNE 23400‐5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. 

Procedimientos de verificación. 

HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 

UNE 23405:1990 Hidrante de columna seca. 

HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 
Autor/a: Mireia Canals Mir 
 

82 
 

UNE 23406:1990 Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda. 

HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 

UNE 23407:1990 Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra. 

 

BMY-PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A 

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

BMY21000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 

S'han considerat els elements següents: 

- Part proporcional d'elements especials per a detectors 

- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 

- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 

- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 

- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 

- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 

- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 

- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 

- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 

- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 

- Part proporcional d'elements especials per a parallamps. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no 

han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un 

element. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 

amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 

BN11 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

BN111580. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Vàlvules de comporta manuals de bronze, de pressió nominal 10 bar i 16 bar amb 

connexió per rosca. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per: 

- Cos amb les connexions roscades interiorment 

- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i acionament per 

volant 

- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 

Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

Les rosques han de portar protectors de plàstic. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BN12 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

BN1216E0,BN1216B0. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per 

brides. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per: 

- Cos amb connexió per brides 

- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per 

volant 

- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 

Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQ1 - BANCS 

BQ11 - BANCS DE FUSTA 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

BQ115TN1. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons 

de fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors 

de pressió cadmiats, de cap esfèric. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de 

preparació. 
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L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues 

d'esmalt. 

Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

Llargària dels espàrrecs: >= 25 mm 

Toleràncies: 

- Dimensions: ± 20 mm 

- Separació entre llistons: ± 1,5 mm 

- Paral·lelisme entre llistons: ± 2 mm (no acumulatius) 

- Guerxament dels llistons: ± 2 mm/m 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalats. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no 

es deformin i en llocs protegits d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

‐ Inspecció visual del material a la seva recepció. 

‐ Comprovacion s geomètriques i de dimensions. 

‐ Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions 

indicades o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia corresponent. 

 

BQ2 - PAPERERES 

BQ22 - PAPERERES MURALS I DE PEU 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

BQ221030. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Papereres de peu i murals. 

S’han considerat els tipus següents: 

- Papereres de peu: 

- Papereres de planxa desplegada amb suport de tub 

- Papereres de fosa 

- Papereres de fosa d’alumini 

- Papereres de planxa d’acer inoxidable arenat 

- Papereres de polietilè 

- Papereres de planxa d’acer galvanitzat 

- Papereres murals: 

- Papereres de planxa d’acer inoxidable arenat 

- Papereres de planxa d’acer galvanitzat 

PAPERERA DE PLANXA DESPLEGADA: 

El cilindre i la base de la paperera han de ser de planxa desplegada d'acer galvanitzat. 

Ha de dur 3 platines de reforç, una horitzontal a la part superior, una a la inferior i una 

de vertical per subjectar-la al suport. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

PAPERERA DE FOSA: 

El cos ha de ser de fosa amb protecció antioxidant i pintura en pols. 

La protecció antioxidant ha de ser homogènia i contínua a tota la superfície. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

PAPERERA DE FOSA D’ALUMINI: 

La cubeta i la tapa han de ser de fosa d’alumini pintada en pols.  

L’estructura ha de ser de perfils d’acer inoxidable. 

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

PAPERERA DE PLANXA D’ACER INOXIDABLE ARENAT: 

La cubeta ha de ser de planxa d’acer inoxidable arenat i pintada exteriorment amb 

pintura de color negre forja. 

El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina.  

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

PAPERERA DE POLIETILÈ: 
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El cos i la tapa han de ser de polietilè colorejat en massa amb colors blau, verd o groc. 

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

PAPERERA DE PLANXA D’ACER GALVANITZAT: 

La cubeta ha de ser de planxa d'acer g alvanitzat i pintada exteriorment amb pintura de 

color negre forja. 

El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina.  

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no 

es deformin i en llocs protegits d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

‐ Inspecció visual del material a la seva recepció. 

‐ Comprovacion s geomètriques i de dimensions. 

‐ Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions 

indicades o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia corresponent. 

 

BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 

BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

BQUA1100,BQUAM000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Farmaciola d'armari 

- Farmaciola portàtil d'urgència 

- Material sanitari per a assortir una farmaciola 

- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 

- Manta de cotó i fibra sintètica 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 

El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 

Treball. 

El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el 

material utilitzat. 

Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 

LLITERA METÀL·LICA: 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

MANTA: 

Dimensions: 110 x 210 cm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 

intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

D - ELEMENTS COMPOSTOS 

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB 

ADDICIONS 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

D060M0B2. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i 

additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 

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

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

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 

- Consistència seca: 0 - 2 cm 

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 

- Consistència tova: 6 - 9 cm 

- Consistència fluida: 10 - 15 cm 

Relació aigua-ciment: <= 0,65 

Contingut de ciment: <= 400 kg/m3 

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha 

de complir: 

- Cendres volants: <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca: Nul·la 

- Consistència plàstica o tova: ± 10 mm 

- Consistència fluida: ± 20 mm 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 

5°C i 40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del 

formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el 

ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 

l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

Hormigón Estructural (EHE‐08). 

 

1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 

13 - FONAMENTS I CONTENCIONS 

132 - MURS DE CONTENCIÓ 

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

Construcció de mur de contenció fet amb blocs especials de morter de ciment de 

forma prismàtica, de 20x30x40 cm, amb espàrrecs d’ acer per unió vertical dels blocs, i 

malla plàstica per arriostrament, enterrada al trasdós. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 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 horitzontals 

- Aportació de graves 

- Col·locació de la malla geored per arriostrament del mur 

- Aportació de terres, estesa i compactació per estrats 

- Comprovació de la compactació de la base de recolzament 

- Càrrega i transport a l’abocador o lloc d’us dels materials sobrants 

FONAMENT: 

Les dimensions dels fonaments cal que siguin les indicades a la DT 

El formigó col·locat als fonaments no ha de tenir disgregacions 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 drenatge, protegit per un geotè xtil, i 

connectat a la xarxa de desguàs, o a un punt on pugui evacuar l’aigua.  

Els 50 cm que resten al darrera del mur, han d’ estar reblerts amb graves, per permetin 

facilitar l’evacuació de l’aigua. 

MUR: 
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La forma del mur, disposició de les peces i dimensions 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 muntats 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 pendent adequat per evacuar l'aigua. 

Els blocs de la fila inferior han de quedar recolzats sobre la solera d'assentament de 

formigó. 

Toleràncies d'execució del parament: 

- Replanteig: ± 3,0 cm 

- 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 els 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 provisionals com definitius, per evitar 

danys a les obres executades. 

SOLERA PER A FONAMENT: 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Qualsevol variació en les condicions del terreny que difereixi sensiblement de les 

suposades s'han de notificar immediatament a la DF per que pugui 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 següents la temperatura pot ser inferior 

a 0°C. Fora d'aquests lí mits, el formigonament requereix precaucions explícites i 

l'autorització de la DF. 
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No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el 

formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 

l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 

entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

La compactació s'ha de fer per vibratge. 

El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible.  

MUNTATGE DEL MUR: 

No s'ha de treballar amb pluja o neu. Si durant l'execució 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 perpendicularment a la superfície del 

mur, i amb un pendent màxim del 4%. 

Les armadures s'han d'unir a les peces de formigó amb les clavilles d’unió dels blocs. 

La disposició de les malles, la seva fondària i separació en alçada ha de se la indicada 

a la DT. 

No es pot muntar una filada nova fins que la inferior tingui col· locades les armadures 

de la part baixa i aquestes estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de 

gruix, compactada. 

El rebliment s'ha de realitzar per capes horitzontals. 

La col·locació de les capes de terres s'ha de fer paral· 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 directe amb les armadures. 

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 màquines vibrants lleugeres 

accionades manualment. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 

comprobada i acceptada expressament per la DF. 

El preu inclou el subministrament de tots els materials de parament i ancoratge, inclòs 

les clavilles de travat, les malles de travament, els tub de drenatge, la malla geotèxtil 

de protecció, les graves i terres de reblert, i la seva 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. 
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Aquest criteri inclou les feines d’aportació de terres, estesa i compactació per estrats, 

que s’han de fer a la vegada que s’aixeca el mur i el sobrepreu 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. 

 

E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

E22 - MOVIMENTS DE TERRES 

E221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 

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

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 operacions següents: 

Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani 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, en 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, en el seu cas 

Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s’han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 
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Excavació de roca amb morter expansiu: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball 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 foradat amb pic (no amb pala), que té 

un assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat 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 simple entre 5 i 25 MPa. 

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i 

que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió 

simple entre 25 i 50 MPa. 

Es considera roca de resistència alta, la que necessita 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 és directa quan l’existència de 

rampa o d’altres condicionants de l’obra permeten que els mitjans d’excavació realitzin 

l’excavació i la càrrega de terres. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és 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 qualsevol material existent (br ossa, 

arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar 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. 
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S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs 

posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense 

fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions 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 els materials que la DF no hagi 

acceptat com a útils. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE 

SOTERRANI: 

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfí cies petites o mitjanes i amb 

una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats 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 terrenys amb dos o més costats fixos on 

és possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la 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 requereix l'aprovació explícita de la DF. 

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

transportar 

a un abocador autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

- 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 següents dimensions: 

- Amplària inferior del talús. 
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- Amplària superior del talús. 

- Amplària de la dama. 

Un cop replantejades al front del talús les dames amb l’amplària definida, s’iniciarà per 

un dels extreme del talús l’excavació alternativa de les dames, deixant trams de talús 

d’amplària igual a una dama per N unitats. 

Un cop finalitzada l’excavació d’una dama, es realitzarà l’element estructural de 

contenció projectat, aquesta operació es repetirà N vegades. 

Les dames s’excavaran començant per la part inferior del talús.  

Es garantirà la planeïtat del pla vertical d’excavació, a fi efecte de garantir les 

dimensions geomètriques dels elements estructurals 

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

transportar a una instal·lació autoritzada de gestió de residus. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

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

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, 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 soscavar-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 perill 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 superposades. 

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

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill 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 procés del reblert amb morter i extracció 

de la roca. 

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures 

properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores 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 la 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 aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït 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, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

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

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

desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 

s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 

observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions 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 EXECUTADES 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions,  
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realitzades amb mitjans mecà nics o manuals, de forma 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 operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 

- 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 foradat amb pic (no amb pala), que té 

un assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat 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 compressor (no amb màquina), que té 

un rebot a l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions 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 engrunat 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 requereix 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 



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 
Autor/a: Mireia Canals Mir 
 

99 
 

- 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 els 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 replanteig previ que ha de ser aprovat per 

la DF. Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 

s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 

següents: 

- Amplària: >= 4,5 m 

- Pendent: 

- Trams rectes: <= 12% 

- Corbes: <= 8% 

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

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l’ excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de 

fonamentació, s’ha de fer just abans de la col·locació del formigó 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 element susceptible de formar un punt 

de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses 

de material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació 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 superposades. 

 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan 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: 
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- S'hagi de treballar a dins 

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

esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar 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 les mesures necessàries per esgotar-

la. 

Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres 

veïnes, i s’ han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar 

en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació. 

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

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) 

s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa 

de la DF. 

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

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-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 necessaris, 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, alertant de la presè ncia de 

serveis. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 

entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els 

perfils teòrics 
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assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït 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, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

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

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

desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 

s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 

observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions 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 GRANULATS 

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

Operacions d’estesa de terres o granulats, i compactació 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’esplanades 
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- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres 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 graves 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 operacions següents: 

Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 

- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 

- 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 entibació) 

- 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 terres adequades o sorres , per a 

aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert d’una rasa. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la 

rasant final. El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació 

prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. 

El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de 

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

expressat  com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 

Modificat (UNE 103501). 

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant 

final. 

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

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

de ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir 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 requereix l'aprovació explícita de la DF. 

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 

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

La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 

La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada 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 quan la temperatura ambient sigui 

inferior a: 

- 0°C en reblert o estesa de grava 

- 2°C en terraplenat amb terres adequades 

 

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

entollaments. 

A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora 

manual (picadora de granota). 
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No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada 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 fàbrica properes, etc.), no es puguin 

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

aconseguir la densitat de compactació especificada. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, 

tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en 

cas de que es tracti de terres. 

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 EXECUTADES 

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

per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a 

l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 

directament des de camió , amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars 

relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Rases i pous 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma 

EHE-08 , en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures 

(art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

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

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 

d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En 

cas de considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la 

reparació. 

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

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

regalims, taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins 

de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de 

l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat en la UNE 36831. 

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

mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi 

explícitament la DF. 

RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 

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

considerada, ± 50mm 



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 
Autor/a: Mireia Canals Mir 
 

106 
 

- 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:dimensió 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 següents la temperatura pot ser inferior 

a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i 

l'autorització de la DF 

En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a 

poder verificar la resistència realment assolida. 

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

l'aigua del formigó. 

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

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat 

armadures col·locades en posició definitiva. 
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La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En 

cas de considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la 

reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que 

permeti una compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de 

bombeig prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el 

formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 

l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 

entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la 

consistència de la mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen 

desplaçaments de l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 

agafat i assenti el formigó. 

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

continuación dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

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

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament 

del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de 

morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar 

productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el 

junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts 

sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó cal assegurar el 

manteniment de la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i 

d’acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 
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FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del 

vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense 

que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les 

cantonades i als paraments. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: 

No es necessari la compactació del formigó. 

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 ACABADA 

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. 
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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 construïtde 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: 

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 EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de plaques prefabricades de formigó armat per a sosteniment de 

terres mitjançant l'armat del terraplè. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Comprovació de la compactació de la base de recolzament 

- Muntatge i col·locació de les plaques 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Anivellament i aplomat de les plaques 

La partida no inclou les feines d'aportació de terres, 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 dimensions 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. 

Les plaques han de quedar disposades al portell i muntades en filades horitzontals. 

Les plaques de la fila inferior han de quedar recolzades sobre una solera 

d’assentament de formigó. 

Els junts horitzontals entre les peces de formigó han 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 pendent 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 requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Qualsevol variació en les condicions del terreny que difereixi sensiblement de les 

suposades s'han de notificar immediatament a la DF per que pugui introduir les 

mesures correctores que estimi convenients. 
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No s'ha de treballar amb pluja o neu. Si durant l'execució 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 amb cargols i femelles. 

Les peces de formigó s'han d'apuntalar durant les feines de terraplenat. 

No es pot muntar una filada nova fins que la inferior tingui col· locades les armadures 

de la part baixa i aquestes estiguin subjectes per una capa 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 procés. 

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 paral· 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 en 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 màquines vibrants lleugeres 

accionades manualment. 

En el cas de murs amb pendent variable en la part alta, l’alçària de les plaques 

superiors s’adaptarà al pendent per escales de salt no superior a 18 cm. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfí cie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, 

comprobada 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 ACABADA 

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. 



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 
Autor/a: Mireia Canals Mir 
 

112 
 

‐ 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. 

 

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

E7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 

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

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 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat 

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 

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

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
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Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que 

s'intercala. 

Les característiques del material sobre el que s’estén la lamina haurà de coincidir amb 

el previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials 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 puguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  

Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la 

intemperie 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 obertures, 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 corresponents a retalls i 

cavalcaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

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  
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‐ 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. 

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: 
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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 EXECUTADES 

Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics. 

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 operacions 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 

- 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 tub. 

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 rasant prevista. Han de tenir el pendent 

definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions 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% 
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- Pendent > 4%: ± 0,50% 

- Rasants: ± 20 mm 

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 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 mm/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 compactació 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 inestables, turba o argila tova 

de la base per al rebliment. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar 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'execució 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 tubs lliures d'aigua i de terres 

engrunades. 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 

d'assegurar el seu desguà s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que 

no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF. 
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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, embolicat amb un filtre geotèxtil 

100-150 g/m2. 

No s’han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil 

i al rebliment amb material filtrant. 

El geotè xtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i  

compatible amb els materials amb què hagi d’estar en 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 complir les condicions de filtratge 

fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació 

d'aigua. 

S’ha d’evitar l’exposició prolongada del material filtrant 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 rasa 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 DT. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i e l gruix ha de 

ser uniforme. Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal 

compresa entre el 2% i 5%. No s’ha d’estendre’n cap fins que la inferior compleixi les 

condicions exigides. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 

tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub 

s’han d’estendre de forma simètrica. 

Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades 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 de la DT. 

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície 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 superfície d'assentament, ni el reblert de la 

rasa amb material filtrant. 



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 
Autor/a: Mireia Canals Mir 
 

118 
 

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 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-

IC: Drenaje superficial 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

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: 
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Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

EM2 - INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 

EM21 - HIDRANTS 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

EM213618. 

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

Hidrant. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De columna seca 

- De columna humida 

- Soterrat en pericó 

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

Hidrants de columna seca: 

- Fixació de la columna a la base 

- Connexió a la xarxa d'alimentació 

- Recobriment de protecció de la part soterrada 

Hidrants de columna humida: 

- Fixació de la columna a la base. 

- Connexió a la xarxa d'alimentació. 

Hidrants soterrats en pericó: 

- Fixació del conjunt al fons del pericó. 

- Connexió a la xarxa d'alimentació. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 

- Aplomat: <= 5 mm 

HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 

La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 

Només ha de sobresortir del paviment el cos superior. 

La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes 

asfàltiques, etc., que han de complir les condicions fixades en el plec de condicions de 

la seva partida d'obra. 

El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de 

quedar dins de l'element intermedi. 
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El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció 

de l'aigua evacuada. 

HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 

La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 

HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 

L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de 

quedar fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en 

el plec de condicions de la seva partida d'obra. 

La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 

Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. 

Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 

amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

 

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

EN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

EN111587,EN1216E7,EN1216B7. 

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

Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

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

- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 

- Preparació de les unions amb els elements d’estanqueitat  

- Connexió de la vàlvula als tubs 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 
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El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser 

estanques a la pressió de treball. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la 

maniobra del volant amb la mà. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre 

del pla horitzontal. 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, 

un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

MUNTADES EN PERICÓ: 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir 

amb el centre del pericó. 

La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui 

girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es 

puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 

d'unió. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de 

treure en el moment d'executar les unions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F21 - DEMOLICIONS 

F211 - DEMOLICIÓ DE PETITES EDIFICACIONS 

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

Demolició de petites edificacions d'obra de fabrica fins a 30 m3 de volum aparent, amb 

càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. 

S'han considerat les eines de demolició següents: 

- Retroexcavadora de mida mitjana 

- Toro sobre erugues 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició dels elements d'obra de fàbrica 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 

destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 

abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 

construcció. 
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Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 

demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva 

estabilitat. 

Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han 

d'enderrocar abans element a element, deixant aïllat el troç que ha de demolir la 

màquina. 

Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans. 

No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat. 

S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals. 

No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 

en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 

pugui afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 

runa. 

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’ inici 

de les feines, l’empresa encarregada d’executar-les haurà d’establir un pla de treball 

que ha de ser aprovat per l’autoritat de treball. 

Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de ser 

retirats abans de començar les operacions de demolició. 
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En els treballs amb risc d’amiant s’han de prendre les mesures de protecció individuals 

i col·lectives establertes a l’Ordre de 31 d’octubre de 1984. 

Per tal de garantir un nivell baix d’emissions de fibres d’ amiant respirables, s’han 

d’utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d’acord amb l’establert a la 

UNE 88411. 

Les zones de treball on existeixi risc d’exposició a l’amiant han d’ estar clarament 

delimitades i senyalitzades. 

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el 

més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l’emissió de fibres d’amiant a 

l’ambient. 

Aquests recipients han d’anar senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils 

trets abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la 

DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

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

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos 

con riesgo de amianto. 

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden 

de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con 

amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen 

normas complementarias 

al citado Reglamento 

* 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 

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y 

mecanizado en obra. 
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F214 - ENDERROCS D'ESTRUCTURES 

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

Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i 

mecànica sobre camió. 

S'han considerat els materials següents: 

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

- Formigó armat 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 

destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 

abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 

construcció. 
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S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició 

es faci pràcticament al mateix nivell. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 

demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva 

estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

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

obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui 

en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i  

l’alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 

pugui afectar les construccions ve nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 

runa. S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i 

salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

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

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 

drenajes y cimentaciones. 

* 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 

 

F22 - MOVIMENTS DE TERRES 

F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 

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

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 esplanació del terreny 

- Excavació per a caixa de paviment 

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 

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

Excavació per esplanació, buidat de soterrani 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, en el seu cas 

Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s’han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 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 externes 

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

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 
Autor/a: Mireia Canals Mir 
 

128 
 

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 foradat amb pic (no amb pala), que té 

un assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat 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 compressor (no amb màquina), que té 

un rebot a l'assaig SPT. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (br ossa, 

arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar 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 desenvolupament dels treballs 

posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense 

fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions 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 els materials que la DF no hagi 

acceptat com a útils. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE 

SOTERRANI: 

L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfí cies, sense que hi hagi cap 

tipus de problema de maniobra de màquines o camions. 

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfí cies petites o mitjanes i amb 

una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats 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. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 



Urbanització Sector UD-1 (Sant Martí Sarroca)  Tutor/a: Adriana Martínez 
Autor/a: Mireia Canals Mir 
 

129 
 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la 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 requereix l'aprovació explícita de la DF. 

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

transportar a un abocador autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 100 mm 

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

- Planor: ± 40 mm/m 

- Angle del talús: ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

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

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, 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 soscavar-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 perill 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 AMB MORTER EXPANSIU: 

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció 

de la roca. 

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures 

properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats 

exclusivament per rotació. 
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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 la 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 aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït 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, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

operacions 

faci falta per a una correcta execució de les obres. 

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

desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 

s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 

observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions 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. 

 

F9 - PAVIMENTS 

F9J - REGS SENSE GRANULATS 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

F9J13K40. 

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

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cur a del 

formigó amb producte filmogen. 

S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 

- Reg d'imprimació 

- Reg d'adherència 

- Reg de penetració 

- Reg de cura 

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

En el reg d'imprimació o de penetració: 
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- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del lligant bituminós 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 

En el reg d'adherència: 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del lligant bituminós 

En el reg de cura: 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del lligant bituminós 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 

Reg amb producte filmogen. 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del producte filmogen de cura 

CONDICIONS GENERALS: 

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície 

tractada sense lligant. 

S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.  

Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la 

unió de dues franges. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 

La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal 

d’absorbir l’excé s de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra. 

La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus ECI ha de ser de 

1200 g/m2 a calçades i vorals. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de 

pluja. 

La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin 

nets una vegada aplicat el reg. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de 

complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar 

estovada per un excés d'humitat. 

Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la 
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necessitat d’àrid de cobertura i dotació corresponent i l’adequació dels mitjans 

previstos en l’execució. Es comprovaran les característiques de l’equip, especialment 

la seva capacitat per aplicar la dotació de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la 

uniformitat de 

repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador 

de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat de marxa mé s apropiades, i com a dada 

orientativa, el nombre de passades del equip de compactació. 

L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació 

de producte a la temperatura especificada. 

El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 

En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació 

manualment amb un equip portàtil. 

L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui 

possible, mecànicament. 

El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no 

tractades. 

REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 

S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 

Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho 

considera necessari. 

Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 

- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol 

- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 

S’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents 

a l’aplicació del lligant, i 4h en cas d’estesa de l’àrid. 

Si durant aquest període ha de circular tràfic, s’ha d’estendre un granulat de cobertura 

i els vehicles han de circular a velocitat <= 40 km/h. 

L’estesa de l’à rid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi de fer 

circular trànsit per sobre del reg, o quan s’observi que hagi quedat part sense absorbir 

passades 24h de l’estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima necessà ria 

per a absorbir l’excés de lligant o per a garantir la durada del reg sota l’acció del 

trànsit. 

Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 

L’àrid a utilitzar en regs d’imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent 

de matxuqueix o mescla d’ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres 

substàncies estranyes. Complirà, a més, les segü ents condicions: 
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- Plasticitat (NLT-105 i NLT-106): Nul·la 

- Coeficient de neteja (NLT-172): <= 2 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): >= 40 

- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2): 100 % 

En el moment de l’estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d’un 4 % 

d’aigua  lliure. 

REG D'ADHERÈNCIA: 

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.  

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar els 

excessos de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una 

perfecta unió entre les capes bituminoses. 

Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol 

S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 

REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol 

L’estesa de l’àrid de cobertura, si és el cas, es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi  

de fer circular trànsit per sobre del reg. L’estesa es realitzarà per mitjans mecànics de 

forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF. 

En el moment de l’estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d’un 4 % 

d’aigua lliure. 

Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN: 

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de 

cumplir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent. 

S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 

No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 

Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de 

cobertura i els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. 

La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre 

màxim de 4,76 mm. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 

DOTACIÓ EN KG/M2: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

No són d'abonament els excessos laterals. 
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REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE 

PENETRACIÓ: 

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al 

trànsit. 

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) 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

* 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. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

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. 

‐ Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el reg i observació de 

l’efecte de pas de un camió carregat. 

‐ Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant. 

‐ Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.  

‐ Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m. 

‐ Control de la dosificació realment estesa, mitjanç ant el pesat de safates metàl∙liques 

o bandes de paper col∙locades sobre la superficie sense tractar prèviament a l’estesa 

del lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de determinacions l’establirà la DF. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 

Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’ 

impulsió i la velocitat del equip, ajustant‐se a les deduïdes del tram de prova. 

Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les tolerà ncies 

indicades en el plec. 

La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir 

de la prevista en mes d’un 15%. I no mes de un individu de la mostra podrà excedir els 

límits fixats. 
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L’equip de reg haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la 

mitjana, no més grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment. 

 

FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

FFB - TUBS DE POLIETILÈ 

FFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 

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

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 

col·locació d’ accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats  

superficialment o al fons de la rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una 

temperatura de servei fins a 40 °C 

S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, 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 correspon a una xarxa on es poden 

donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del 

seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 

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

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 

- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la 

col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la 

xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es 

considera una unitat d'obradiferent. 

CONDICIONS GENERALS: 
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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 fer amb accessoris que 

pressionin la cara exterior 

del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 

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 amb els següents radis de curvatura:  

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 

paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 

preferentment a prop del paviment o del sostre. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal 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 ella i el tub s'ha d'interposar 

una anella elàstica. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis 

de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 

dilatació. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Distància entre suports: 

- Tub polietilè densitat baixa: 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. 

Pel seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben piconada 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): 
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- 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 temperatura. 

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 fer de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment 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 connexió. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi 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 interiorment i fer-hi passar aigua per 

arrossegar les brosses. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, 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'examinar-los, rebutjant els que 

presentin algun defecte. 
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Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la 

fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas 

contrari cal avisar la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en 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 sense fer un reblert parcial de la 

rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions 

tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han 

de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

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 enllestida la instal·lació. S'han de 

col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles 

per a la seva reparació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 

dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que 

s'hagin efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, 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 ACABADA 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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‐ 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 

‐ 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. 

 

FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

FHM31MAA. 

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

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus 

components acoblats a aquests. 

S'han considerat els elements següents: 

- Columnes d’acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau 

de formigó 

- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m 

d'alçària I 2,5 m de sortint, d'un braç , amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de 

formigó. 
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- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa 

d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, 

fixat amb platina i cargols. 

- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargà ria, 

acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer. 

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

Suports verticals, ancorats al paviment: 

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 

- L'hissat, fixació i anivellament 

- Connexionat a la xarxa 

Braç mural: 

- Fixació i anivellament 

- Connexionat a la xarxa 

- Muntatge, fixació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

SUPORTS VERTICALS: 

S'ha d’instal·lar en posició vertical. 

Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 

contrafemelles. 

La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per 

la UNE 72-402. 

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 

femelles. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat: ± 10 mm/3 m 

- Posició: ± 50 mm 

BRAÇ MURAL: 

El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i  

contrafemelles. 

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 

femelles. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició: ± 20 mm 

CREUETA: 
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Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb 

una brida(brida). 

La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 

L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de 

la mateixa. 

L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica 

de taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició: ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

SUPORTS VERTICALS: 

S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 

Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del 

pal més 5 m. 

Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums 

vermells durant la nit. 

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: 

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

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

SUPORTS VERTICALS: 

UNE‐EN 40‐2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales 

y dimensiones. 

UNE‐EN 40‐5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las 

columnas y báculos de alumbrado de acero. 

 

FHN - LLUMS PER A EXTERIORS 

FHN8 - LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE 

SODI A PRESSIÓ ALTA 

I HALOGENURS 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

FHN84G61. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat: 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o 

sense, amb allotjament per a equip o sense, amb là mpada de vapor de sodi, acoblat 

al suport. 

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

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 

aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els 

materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel 

fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 

connexió. 

No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i 

cables) i la lluminària. 

Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 

Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 

manteniment. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la 

col·locació del llum. Si s’embruten es netejaran adequadament. 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del  

fabricant. Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que 

ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 

especificades al projecte. 
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Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària.  

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 

En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

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

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: 

Luminarias para alumbrado público. 

UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de 

descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de 

funcionamiento. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA CONTROL 

D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

‐ Comprovació de la correcta instal∙lació de les lluminàries. 

‐ Control visual de la instal∙lació (linealitat, suports). 

‐ Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 

enceses i l’equilibrat de fases, si és el cas. 

‐ Mesurar nivells d’il∙luminació 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

‐ Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal∙lació. 
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Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb 

difere nts distribució. 

Es mesuraran els nivells d'il∙luminació en cada local de característiques diferents. 

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. 

 

FN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

FN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 

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

Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

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

- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 

- Preparació de les unions amb els elements d’estanqueitat  

- Connexió de la vàlvula als tubs 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser 

estanques a la pressió de treball. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la 

maniobra del volant amb la mà. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre 

del pla horitzontal. 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, 

un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

MUNTADES EN PERICÓ: 
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L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir 

amb el centre del pericó. 

La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui 

girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es 

puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 

d'unió. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de 

treure en el moment d'executar les unions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

FQ - MOBILIARI URBÀ 

FQ1 - BANCS 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

FQ115TN2. 

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

Bancs col·locats a l’exterior. 

S’han considerat els tipus de bancs següents: 

- Bancs de fusta 

- Bancs metàl·lics 

- Bancs de pedra artificial 

- Bancs de pedra natural 

- Bancs de materials plàstics 

S’han considerat els sistemes de col·locació següents: 

- Ancorats amb daus de formigó 

- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 

- Recolzats sobre el paviment 

- Encastats al parament 

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

- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 
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- Ancoratge del banc, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 

Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits 

de la corrosió. 

Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 

Ancoratge dels suports: >= 25 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària del seient: ± 20 mm 

- Horitzontalitat: ± 10 mm 

ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 

Dimensió dels daus d’ancoratge: 40x40x40 cm 

Nombre de daus: 4 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 

40°C, sense pluja. 

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

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 

‐ Replanteig de la ubicació. 

‐ Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Inspecció visual dels elements col∙locats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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FQ2 - PAPERERES 

FQ22 - PAPERERES MURALS I DE PEU 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO FQ221031. 

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

Papereres de peu i murals. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó. 

- Papereres collades al parament. 

- Papereres collades al terra. 

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

Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó: 

- Formigonament del dau d'ancoratge 

- Ancoratge del suport de la paparera 

- Montatge de la paperera 

Papereres collades a paraments: 

- Fixació dels elements de suport 

- Fixació de la paperera als suports 

Papereres collades al terra: 

- Fixació dels elements de suport 

- Fixació de la paperera als suports 

CONDICIONS GENERALS: 

Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes 

visibles. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària: ± 20 mm 

- Verticalitat: ± 10 mm 

PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ: 

El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible. 

Ancoratge del tub de suport: >= 15 cm 

PAPERERES COLLADES A PARAMENTS: 

Els elements posteriors de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de 

suport, fixades a la paret. 

Platines de fixació: 25 x 4 mm 

PAPERERES COLLADES AL TERRA: 

Els elements de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades 

al terra. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ: 

El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, 

sense pluja. 

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 

PAPERERES COLLADES A PARAMENTS O AL TERRA: 

La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 

40°C. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

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 

‐ Replanteig de la ubicació. 

‐ Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

‐ Inspecció visual dels elements col∙locats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

Barcelona, Juny 2015 

 

Estudiant d’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques 
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