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1.- ASPECTES GENERALS. 
 
 

 
1.1.- Objecte, abast i disposicions generals. 

1.1.1.- Objecte. 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 

l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a 

emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés  d'execució de 

l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i 

abonaments de les obres. 

 

1.1.2.- Àmbit d'aplicació. 
 
 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció  de la 

“PASARELA PEATONAL SOBRE LAS VÍAS DEL TREN QUE SEPARAN EL BARRIO DE 

SANTA EULÀLIA DEL PARQUE DE LA TORRASSA EN L’HOSPITALET DE LLOBREGAT”. 

 

1.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables. 
 
 

GENERAL 
 
 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes 

en aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, 

sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

 

- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de 

setembre de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 

1911/1997 del 19 de desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998). 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts 

PG. 3/75, aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i 

ampliacions aprovades, introduïdes al seu articulat per: 

 

O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) : 



- 702 “Captafars retroreflectants” 
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- 516 “Formigó compactat” 

 
 

O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 
 
 

- 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 
 
 

O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 
 
 

- 104 “Desenvolupament i control de les obres” 
 
 

O.M. de 27 de desembre de 1999 
 
 

- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” 

i 201 “Calç hidràulica”) 

- 202 “Ciments” 

- 210 “Quitrans” (es deroga) 
 
 

O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) 

“Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 

 

- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives”  (es 

deroga) 

- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de 

materials ferris a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 

- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials 

reflexives” (es deroga) 

- 700 “Marques vials” 

- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” 

(substitueix “Senyals de circulació”) 
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- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 

- 704 “Barreres de seguretat” 
 
 

O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas 

bituminosas y pavimentos de hormigón. 

 

- 530 “Riegos de imprimación” 

- 531 “Riegos de adherencia” 

- 532 “Riegos de curado” 

- 540 “Lechadas bituminosas” 

- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 

- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para 

capas de rodadura” 

- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 

O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 

 

Derogat: 
 

- 240 “Barras lisas para hormigón armado” 
 

- 241”Barras corrugadas para hormigón armado” 
 

- 242 “Mallas electrosoldadas” 
 

- 244 “Torzales para hormigón pretensado” 
 

- 245 “Cordones para hormigón pretensado” 
 

- 246 “Cables para hormigón pretensado” 
 

- 247 “Barras para hormigón pretensado” 
 

- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas” 
 

- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras 

metálicas” 

- 252 “Acero forjado”, 
 

- 253 “Acero moldeado” 
 

- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo” 
 

- 260 “Bronce a emplear en apoyos” 
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- 281 “Aireantes a emplear en hormigones” 
 

- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones” 
 

- 287 “Poliestireno expandido” 
 

- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas” 

Revisat: 

 

- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
 

- 285 “Productos filmógenos de curado” 
 

- 610 “Hormigones” 
 

Nou: 
 

- 240”Barras corrugadas para hormigón estructural” 
 

- 241 “Mallas electrosoldadas” 
 

- 242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía” 
 

- 244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón 

pretensado” 

- 245 “Cordones de siete “7” alambres para hormigón 

pretensado” 

- 246 “Tendones para hormigón pretensado” 
 

- 247 “Barras de pretensado” 
 

- 281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones” 
 

- 283 “Adiciones a emplear en hormigones” 
 

- 287 “Poliestireno expandido para empleo en estructuras” 
 

- 610A “Hormigones de alta resistencia” 
 

- 620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para 

estructuras metálicas” 

 

 
Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 

 
 
 

Modifica: 
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300 "Desbroce del terreno" ; 

301 "Demoliciones"; 

302 "Escarificación y compactación"; 
 

303 "Escarificación y compactación del firme existente"; 

304 "Prueba con supercompactador"; 

320 "Excavación de la explanación y préstamos"; 

321 "Excavación en zanjas y pozos"; 

322 "Excavación especial de taludes en roca"; 

330 "Terraplenes"; 

331 "Pedraplenes"; 
 

332 "Rellenos localizados"; 
 

340 "Terminación y refino de la explanada"; 

341 "Refino de taludes"; 

410 "Arquetas y pozos de registro"; 

411 "Imbornales y sumideros"; 

412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado"; 

658 "Escollera de piedras sueltas"; 

659 "Fábrica de gaviones"; 
 

670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión"; 
 

671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado 

moldeados "in situ""; 

672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in 

situ"" y 

673 "Tablestacados metálicos", 
 

Nous articles:  

290 "Geotextiles"; 
 

333 "Rellenos todo-uno"; 
 

400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra"; 

401 "Cunetas prefabricadas"; 
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421 "Rellenos localizados de material drenante"; 
 

422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro"; 

675 "Anclajes"; 

676 "Inyecciones" y 
 

677 "Jet grouting", 
 

Deroga: 
 

400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra"; 

401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón"; 

420 "Drenes subterráneos"; 
 

421 "Rellenos localizados de material filtrante" y 
 

674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 
 

 
O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes 

estructurals de ferm: 

 

 
- 510 “Zahorras” 

- 512 “Suelos estabilizados in situ” 

- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y 

gravacemento) 

- 551 “Hormigón magro vibrado” 
 
 

- Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 

mitjançant dipòsit en abocador. 

- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 

materials actualment en vigència. 

- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

- Normes U.N.E. 

- UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

- Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

- Reglament  Nacional  del  Treball  per  a  la  Indústria  de la Construcció i Obres 

Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 

d'agost de 1970). 
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Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 

1998 (DOGC de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra 

pública de determinats productes utilitzats en la construcció. 

 

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 

materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions 

d’aquest projecte, 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 es procurarà, en el seu cas, 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. 

 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les 

clàusules dels plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat 

article. 

 

Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 
 
 

- Ciments 

- Guixos 

- Escaioles 

- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 

- Armadures actives d’acer 

- Filferros trefilats llisos i corrugats 

- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 

- Productes bituminosos impermeabilitzants 

- Poliestirens expandits 

- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 

- Xemeneies modulars metàl·liques 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 

- Cables elèctrics per a baixa tensió 

- Aparells sanitaris 
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Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 

posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini 

de les obres d'aquest projecte. 

 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 

índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres 

organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 

esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra 

resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

 
 
 
 
 
 
 

FERMS 
 

 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de 

Carreteres (PG-4), aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 

 

- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 

de juny de 1989. 

 

- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 

13 de maig de 1992. 

 

- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre 

de 1989. 

 

- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva 

d’obres”, de 9 d’octubre de 1991. 

 

- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, 

aprovat per l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 

 
 

PLANTACIONS 
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- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de 

març de 1963. 

 

- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de 

Publicacions del MOPT al 1992. 

 
 

 
SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 

 
 
 

- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 

 
- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 

 
- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 

 
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 

 
- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 

 
 
 

IL·LUMINACIÓ 
 
 
 

- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 

 
- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 

de març de 1964. 

 
 

 
SISTEMES DE CONTENCIÓ 

 
 
 

- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
 

- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) i 

modificacions de l’ Ordre Circular 6/2001. 

 
 
 

ESTRUCTURES 
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- Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 

11 de desembre. 

- Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que 

substitueix les normes MV-1. 

- Norma  de  construcció  sismorresistent:  Part  General  i  Edificació NCSE-94, RD 

2543/1994 de 29 de desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 

- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP- 

98, de O.M. de 12 de febrer de 1998 

- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de 

O.M. de 25 de juny de 1975. 

- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 

- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per 

ponts de carretera, de 1982. 

- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 

- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 

- Recomanacions  per al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de 

carreteres, de maig de 1998. 

- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat. 

- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 

- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de 

conservació”, de 9 de maig de 1995. 

- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 

- Control de la erosió fluvial en ponts. 

- Inspeccions principals en ponts de carretera. 

- Protecció contra despreniments de roques. 1996. 

- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 

- Instruccció per la Recepció de Ciments, RC-03, aprovat per Reial Decret 1797/2003 

de 26 de desembre. 

- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, 

aprovada per Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

- Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 

- Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 

- Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 

- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 
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- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 

1980). 

 
 

SENYALITZACIÓ D’OBRA 
 
 
 

- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 

 
- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 

 
- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i   acabament 

d’obres fixes en vies fora de poblat. 

 

- Instrucció 8.1-IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999 
 
 
 

SANEJAMENT I ABASTAMENT 
 
 

 
- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 

contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment 

d'aigua (ordre del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 

- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de 

Poblacions, de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 
 

PINTURES 
 
 

 
- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban 

Terradas. 

 
 

EDIFICACIÓ 
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- Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 

(adaptat pel Ministeri de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

- Normes tecnològiques de l'edificació. 
 
 

 
SEGURETAT I SALUT 

 
 

 
- Reglament de seguretat  del treball  a  la  Indústria  de la Construcció i Obres 

Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de 

construcció temporals o móvils. 

- RD 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre 

obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i 

obres públiques. 
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1.2.- Descripció de les obres. 
 
 

1.2.1.- Descripció general de l'obra. 
 
 

Les obres projectades tenen per objecte la construcció de la pasarela peatonal 

metálica per sobre de les víes entre Santa Eulàlia i La Torrassa. 

 

1.2.2.- Esplanació i obres preparatòries. 
 
 

Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb 

allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècni- 

ques i a les ordres i instruccions que dicti l'Enginyer Director. 

 

Les obres d'esplanació comprenen: 
 
 

- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 
 
 

- L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’explanació, fins i 

tot la tala d'arbres i l'extracció de soques. 

 

- La demolició de les construccions situades dins dels límits d'expropiació. 
 
 

- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació. 
 
 

- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les obres. 
 
 

- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, 

fins i tot la senyalització provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les 

obres. 

 

- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i 

amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 

 

- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
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1.2.3.- Drenatge. 
 
 

En el tram de Projecte no s’intercepta cap curs d’aigua estable.  

 

1.2.4.- Estructures. Viaductes, passos superiors i inferiors, murs. 
 
 

Una passarel·la peatonal metálica, dos estreps de formigó armat, dos rampes 

peatonals y dues escales metáliques. 

 

1.2.5.- Senyalització i seguretat vial. 
 
 

Comprèn els següents grups d'obres: 
 
 

- Senyalització vertical, fins i tot banderoles i pòrtics. 
 
 

- Senyalització horitzontal. 
 

 
- Abalisament. 

 
 

- Barrera de seguretat. 
 
 

Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la 

Normativa del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministerio de Fomento). 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 
 
 

- Replanteig de la ubicació dels senyals. 
 
 

- Subministrament dels materials. 
 
 

- Execució dels fonaments. 
 
 

- Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 
 
 
 

La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: 
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- Replanteig i premarcatge. 
 
 

- Decapatge de les marques vials existents. 
 
 

- Neteja de les superfícies a pintar. 
 
 

- Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores. 
 
 

- Protecció de les marques vials. 

L'abalisament inclou: 

- Replanteig de fites. 
 
 

- Subministrament de materials. 
 
 

- Excavacions necessàries per a la implantació de les fites. 
 
 

- Subjectament de fites al terreny, i a la barrera de seguretat. 
 
 

 
La instal·lació de la barrera de seguretat inclou les següents operacions: 

 
 

- Replanteig de la situació. 
 
 

- Subministrament dels materials. 
 
 

- Clavament o fonament dels pals, en cas de barrera flexible. 
 
 

- Fixació i estrenyiment de la cargoleria. 
 
 

- Encofrat, formigonat i armat de la barrera rígida i la seva fonamentació. 
 
 

A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 



- Els plànols del projecte. 
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- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i 

amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 

 

- La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.- Direcció d'obra. 
 

 
La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de 

les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes pel Promotor, estarà a 

càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. El Promotor 

participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 

 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la 

Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes 

aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 

 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 



resultats  del  control  i  de  l'acompliment  dels  Programes,  posant-se  de  manifest els 
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- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per el Promotor. 

- Les modificacions d'obra establertes per el Promotor. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de 

detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les 

condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que 

els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 

Contractista. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que 

estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el  que 

determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, 

correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de 

qualitat i seguiment de l'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 

necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no  amb 

la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant 

els treballs si ho creu convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 

necessàries o convenients. 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, perpart del Contractista, d'actualitzacions 

del programa de Treballs inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 

condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

- Establir  periòdicament  informes  sistemàtics  i analítics de l'execució de l'obra, dels 
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problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin 

per a evitar-los o minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 

d'aquestes, prèviament a la seva recepció per el Promotor. 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a 

lliurar a el Promotor un cop acabats els treballs. 

 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries 

que d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin 

dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò 

referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb 

l'execució de les obres. 

 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la 

documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a 

facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat 

compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament con- 

formades per el Promotor. 

 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 

capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries ob- 

jecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal 

manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a 

decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a 

persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de 

constància, conformitat o objeccions. 

 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al 

seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació 

definitòria de les obres. 

 
 

1.4.- Desenvolupament de les obres. 



25 

PASARELA PEATONAL SOBRE LAS VÍAS DEL TREN QUE SEPARAN EL BARRIO DE SANTA EULÀLIA DEL PARQUE DE 
LA TORRASSA EN L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

PLIEGO DE CONDICIONES  
 

 

 

1.4.1.- Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 
 
 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 

d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència 

que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 

contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre 

dades sobre el terreny per a comprovar la correspondència de les obres definides al 

Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat 

alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació 

per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les 

obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar 

terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents. 

 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, 

conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme 

l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en  que 

programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, 

en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure 

correctament la forma i temps d'executar-los. 

 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 

efectuats. 

 

1.4.2.- Plànols d'obra. 
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la 

zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els  plànols detallats 

d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les 

disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte 

constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de 

condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb   suficient 
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anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part 

d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, 

assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular 

aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a 

introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabili- 

tat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al 

termini total ni als parcials d'execució de les obres. 

 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 

justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància 

d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a el Promotor per a l'adopció de l'acord 

que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap  modificació 

sobre el programa d'execució de les obres. 

 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el 

termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa 

de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació 

a la petició formulada. 

 

1.4.3.- Programes de treballs. 
 
 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa 

de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per el Promotor al temps i en 

raó del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions del Promotor. 

 

El programa de Treball comprendrà: 
 
 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, 

definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que 

formaran el programa de treball. 

 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos 

camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la 

seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa. 
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c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 

característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data 

en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar 

conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats 

per a as-segurar l'acompliment del programa. 

 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra,  expressant  on  es 

troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates 

en que es trobi a l'obra. 

 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 

subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 

reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, 

establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 

explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les 

altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 

 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt 

de l'obra. 

 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 

establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions 

en les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, el Promotor ho 

cregui convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la 

formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. A part d'això, 

el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució 

que la Direcció d'Obra cregui convenients. El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció 

dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les normes i instruccions 

que li dicta la Direcció d'Obra. 

 
1.4.4.- Control de qualitat. 



28 

PASARELA PEATONAL SOBRE LAS VÍAS DEL TREN QUE SEPARAN EL BARRIO DE SANTA EULÀLIA DEL PARQUE DE 
LA TORRASSA EN L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

PLIEGO DE CONDICIONES  
 

 

 
 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs 

que cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència 

humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran 

d'abonament especial. 

 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en  geometria  i/o 

qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà 

la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini 

que s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 

comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del 

Promotor, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva  funcionalitat  i 

capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització 

econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, 

seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que 

s'assenyali. 

 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 

especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Promotor podrà 

encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció 

provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el 

compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 

 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva 

part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització 

i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció 

de l'obra. 
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El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra 

sense dret a cap indemnització per al Contractista. 

 

1.4.5.- Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 
 
 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 

operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de 

treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva 

part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats 

de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció 

d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona 

d'obres. 

 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 

organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direc- 

ció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de 

qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap 

dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el 

contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir 

a l'obra, no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de 

la zona d'obres, excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

 

1.4.6.- Informació a preparar pel contractista. 
 
 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció 

d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 

encomanats. Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta 

documentació vindrà fixada per la Direcció d'Obra. 

 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les 

dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre 

abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra 

que hagin de quedar ocultes. 
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Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 

prèviament a la seva ocultació. 

 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les 

obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que 

aquesta cregui convenient. 

 

El Promotor no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 

comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol 

despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, 

sigui a càrrec del Contractista. 

 

1.4.7.- Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 
 
 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés 

de vehicles al tall de treball des de el carrer així com la circulació de trens a les víes. A 

tal efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i  poders 

públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit. 

 
 
 
 

1.4.8.- Seguretat i salut  al treball. 
 
 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 

prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 

31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla 

de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i  salut" 

contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que 

desenvolupi els treballs. Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i 

salut abans de l’inici de les obres. 

 

1.4.9.- Afeccions al medi ambient. 
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El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè 

les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i 

préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de 

formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar 

les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües 

superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode 

que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per  a la 

implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per 

rebaixar la pol·lució fònica. 

 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats 

i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 

havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les 

ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 

plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 

permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

 

1.4.10.- Abocadors 
 
 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 

aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 

el cas que estigui constituïda.. 

 
 
 

1.4.11.- Execució de les obres no especificades en aquest plec. 
 
 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no 

figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò 

especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el 

director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 

 
 
 

1.5.- Amidament i abonament. 
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1.5.1.- Amidament de les obres. 
 
 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant 

el període de temps anterior. 

 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 
 
 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals  hagin de 

quedar posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció 

amb la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents 

amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat  de 

les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de 

l'Administració sobre el particular. 

 

1.5.2.- Abonament de les obres. 
 
 

1.5.2.a.- Preus unitaris. 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que 

s'aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és 

d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el  contractista 

reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment 

executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 

Preus núm. 2. 

 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la 

Memòria, s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals 

i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i 

tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de 

materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests 

extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari 

i estan continguts en un document merament informatiu. 
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1.5.2.b.- Altres despeses per compte del contractista. 
 
 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi  explícitament 

el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions 

auxiliars, incloses les d'accés. 

- Les  despeses  de  lloguer  o  adquisició  de  terrenys  per a dipòsits de maquinària i 

materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 

incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i 

carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 

recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra 

quan es finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament 

de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les  despeses  de  retirada  dels  materials  rebutjats  i correcció de les deficiències 

observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0111000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

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

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

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

aigües, tret del cas que es facin estudis especials . 

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

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

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

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

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

acompleix totes aquestes característiques: 

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

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

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

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

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

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

     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000  ppm) 
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     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1. 000 ppm)  

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

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

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

determinar: 

- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

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

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 

- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 

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

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

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

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

especificacions de l’article 27 de la EHE. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

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

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

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

 

 

B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0310500,B0311010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Sorra procedent de roques calcàries, roques graníti ques,  marbres blancs i durs, o sorra 

procedent del reciclatge de residus de la construcc ió i demolició en una planta legalment 

autoritzada per al tractament d’aquest tipus de res idu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

     - De pedra calcària 

     - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

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 jus tificatius que cregué s convenients o que 

li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’al tres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedènci es que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqü ent dels materials que se n’ext raguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdr ica. 
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La composició granulomètrica ha de ser l'adequada a l seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys.  

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

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

Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que contingu in nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a l es contemplades a la EHE 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les espec ificacions de l’ article 28 de la EHE. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals s ans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat es tructural, 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’àr id reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 2 0% d’àrid reciclat:  <= 7% 

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

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d’impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

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

la EHE. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fra ccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la 

confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

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

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i  M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,g ranític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí 
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artific ial i R,  reciclat 

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

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

kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

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

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

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3  i refe rits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 

0,8% en pes 

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

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

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 
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- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

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

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

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

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

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) q uan el formigó estigui sotmès a una classe 
d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció  d’aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d’alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  <  50  
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencia l amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un a nàlisi 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 àlcal i – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactiv itat potencial és àlcali – carbonat, s’ha 
de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar co mpresa dins del fus següent:  

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│        │      Material retingut acumulat, en % en pes,en el s tamisos       │ 
│ Límits │───────────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│        │  4 mm  │  2 mm  │  1 mm  │ 0,5 mm │ 0,25 mm │ 0,125 mm │ 0,063 mm │ 
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│ 
│Superior │   0    │   4    │   16   │   40   │   70    │    77    │   (1)    │ 
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│ 
│Inferior │   15   │   38   │   60   │   82   │   94    │   100    │   100    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

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

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

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

- Granulat gruixut: 

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

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

      - Granulat de matxuqueig no calcari per a obr es sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 

alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  

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

específica d'exposició: <= 10% en pes 

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

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

- Resta de casos:  >= 75 

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

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMI GONS: 

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

- Granulat gruixut: 

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

- Granulat fí: 
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     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

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

classe específica d'exposició: <= 10% en pes 

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

específica d'exposició: <= 16% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83-130): 

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

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

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre de ls límits següents: 
┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 
│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 
│   mm      │    pel tamís     │                  │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 
│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 
│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 
│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 
│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 
│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 
│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │ 
│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 
│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 
└─────────────────────────────────────────────────┘ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

 Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

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

El material ha de procedir d’ una planta autoritzad a legalment per al tractament de residus de 

la construcció. 

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

mica sota les condicions mes desfavorables que pres umiblement es puguin donar al lloc 

d’utilització. 

No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions q ue puguin  causar danys a estructures, 

capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’ai gua. 

S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases a mb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la 

direcció facultativa i la justificació mitjançant e ls assaigs que pertoquin  que es compleixen 

les condicions requerides per l’us al que es pretén  destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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

Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zo na ja preparada de sòl sec. 
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Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Els àrids s’han d’emmagatzemar  de tal manera que q uedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot duran t el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids . Les sorres d’altres tipus s’han 
d’emmagatzemar per separat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

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

Estructural (EHE-08). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

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

Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

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

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

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

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

reguladora dels residus. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

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

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el subministrador, en el que hi han 

de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

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

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 
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- 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 Funcio: 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 Funcio: 

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 Funcio: 

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 Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

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

etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certificació 

- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 

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

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

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

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
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- Data d’emissió del certificat 

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

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen amb l’article 28.4.1. 

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

- Naturalesa del material 

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

- Presència d’impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un 

control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE. 

En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ 

antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les 

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

La 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: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d’argila (UNE 7133). 

- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 

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

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

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

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
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- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d’identificació per raigs X. 

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

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

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

els assaigs corresponents. 

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

condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

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

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ha d’acceptar  la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la 

utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

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

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

- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques que no compleixin l’especificació de 

l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el segü ent: 

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

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

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d’argila en els fins, s’ha de poder 

realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i 

si les propietats del formigó  amb aquest àrid són les mateixes que les d’un que tingui els mateixos components però sense els fins. 

S’han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de 

formigó d’ú s no estructural. 
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B033 - GRAVES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0331Q10. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents : 

- Confecció de formigons 

 - Confecció de barreges grava-ciment per a pavimen ts 

 - Material per a drenatges 

 - Material per a paviments 

 El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natu ral 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques ref redades per aire 

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

d’ una planta legalment autoritzada per al tractame nt d’aquests residus 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

 - De pedra calcària 

 Els granulats procedents del reciclatge d'enderroc s 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 jus tificatius que cregué s convenients o que 

li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’al tres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedènci es que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqü ent dels materials que se n’ext raguessin. 

CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
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Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 

provinents de construccions amb patologies estructu rals, com ara ciment aluminós, granulats 

amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadu res. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdr ica. 

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

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

DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria unif orme. 

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

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

Els àrids reciclats hauran de complir amb les espec ificacions de l’ article 28 de la EHE. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals s ans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat es tructural, 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’àr id reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 2 0% 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 autoritzad a legalment per al tractament de residus de 

la construcció. 

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

mica sota les condicions mes desfavorables que pres umiblement es puguin donar al lloc 

d’utilització. 

No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions q ue puguin  causar danys a estructures, 

capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’ai gua. 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb u n contingut final de ceràmica superior al 

10% en pes. 

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

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecci ó de cobertes 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 

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

Contingut de formigó:  > 95% 

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 
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- Formigons de resistencia característica <= 20 N/m m2 utilitzats en classes d'exposició I o 

Iib 

- Protecció de cobertes 

- Bases i subases de paviments 

GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

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

elements massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 

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

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons en massa 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'u n 20% de granulats reciclats provinents de 

formigó. 

Ús admissible: 

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

 S'han considerat les següents utilitzacions de les  graves: 

- Per a confecció de formigons 

 - 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 fra ccions 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 tam any màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i  M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,g ranític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí 
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artific ial i R,  reciclat 

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

menor que les següents dimensions: 

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

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

formigonat) 

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

<=45º (amb la direcció de formigonat) 

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

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

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

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

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

primer punt i el segon del paràgraf anterior. 
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Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al do ble del límit més petit aplicable a cada 

cas. 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Col or 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 sego ns UNE-EN 933-3: <= 35% 

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

kN/m3 (UNE EN 1744-1):  

- Granulats naturals <= 1% en pes 

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

- 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 fissurac ió:  <= 0,05% en massa 

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

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

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

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

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

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 lí quid de pes específic 2 segons la  UNE-EN 

1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats grui xuts. 

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

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

- Altres granulats:  Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

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

- Altres granulats:  Nul 

 Reactivitat: 

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

508 EX):  Nul·la 

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

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

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

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

- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 

Absorció d'aigua: 
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- 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 s egons UNE-EN 1367-2: 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencia l amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un a nàlisi 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 àlcal i – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactiv itat 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 contingu in nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a l es contemplades a la EHE 

GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natur al, del matxuqueig  de roques naturals, o 
del reciclatge d’enderrocs. No ha de presentar rest es d’argila, margues o altres materials 
estranys. 

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

acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La com posició 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 de l material filtrant, dx = grandària 
superior de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de  ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistem a 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 de l tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metx inal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran filtres 
granulars compostos de vàries capes. La més gruixud a es col·locarà al costat del sistema 
d’evacuació. Aquesta complirà  les condicions de fi ltre respecte a la següent i així 
successivament fins arribar al replè o al terreny n atural. Es podrà recórrer a l’ús de filtres 
geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per mate rials amb graves i boles a efectes del  
compliment de les condicions anteriors, s’atendrà ú nicament a la corba granulomètrica de la 
fracció del mateix inferior a 25 mm. 
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Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorr a fina i llims, el material drenant haurà 
de complir, a més de les condicions generals de fil tre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homoge ni, sense restes de sorra o llims, les 
condicions de filtre 1 i 2 s’ han de substituir per : 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable  central haurà de complir le s següents 
condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable  central haurà de complir le s següents 
condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable  central haurà de complir le s següents 
condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 

Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de  comprova r 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 zon a ja preparada de sòl sec 

Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar  per separat 
Els àrids s’ emmagatzemaran de tal manera que quedi n protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot duran t 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 subminist rada 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 aprue ba 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. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 Pasarela peatonal sobre las vías del tren que sepa ran el barrio de Santa 
Eulàlia del Parque de La T 

 

 

 

 

22 

  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba l a Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el subministrador, en el que hi han 

de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

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

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

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

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

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

- 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 Funcio: 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 Funcio: 

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 Funcio: 

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 Funcio: 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  
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El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre 

etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certificació 

- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 

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

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

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

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d’emissió del certificat 

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

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen amb l’article 28.4.1. 

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

- Naturalesa del material 

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

- Presència d’impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

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

establertes a la norma EHE-08, si el material s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un 

control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE. 

En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ 

antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les 

especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE. 
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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) 

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

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d’identificació del material 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 

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

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

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

l’establiment de les dosificacions aprovades, s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

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

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. 

 

 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0512401,B051U012. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Conglomerant hidràulic format per diferents materia ls inorgànics finament dividits que, 

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

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

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

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

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

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europ ea de Lliure Canvi. 

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

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

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

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

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

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

estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

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

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

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

sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

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

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

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

197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III  

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

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

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

B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 
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- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

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

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

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

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

ser declarats a la designació del ciment. 
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La composició dels diferents ciments comuns ha de s er l’especificada al capítol 6 de la norma 

UNE-EN 197-1.  

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

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

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

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

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

6 de juny. 

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

CIMENTS BLANCS (BL): 

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

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

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

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la norma UNE-EN 197-1. 

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

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

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

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

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

condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

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

- Classes 42,5 :  2 mesos 

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

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

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

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

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

prefabricados. 

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

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

morteros para todo tipo de obras y productos prefab ricados. 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

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

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

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

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

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

de Cementos (RC-08). 

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

de los cementos comunes. 

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

conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
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UNE 80303-2:2001 Cementos con características adici onales. Parte 2: Cementos resistentes al 

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

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

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

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

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

construcció,  

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

     - Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE  

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

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

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

- número del certificat CE de conformitat 

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

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

especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

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

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

emprat 

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

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

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

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

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

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
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En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a l’albarà o documentació que acompanya al 

lliurament. 

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

- número de referència de la comanda 

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

- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament 

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

- quantitat que es subministra 

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

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

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

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

- número de referència de la comanda 

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

- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament 

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

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

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

En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

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

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any) 
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- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

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

- Inici i final d'adormiment 

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

OPERACIONS DE CONTROL: 

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

-  Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase de inspecció visual del subministrament 

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

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

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

Aquesta documentació estarà compresa per: 

- Albarà  o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

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

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

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

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

patit alteracions o barreges indesitjades. 

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

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

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

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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

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

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

preventivament. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments  els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment 

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

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

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

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

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

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

 

 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B064300C. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

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

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

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

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

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

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

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

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

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

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

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

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

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

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

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

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

100) 

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

seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

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

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

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

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

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

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

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

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

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

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

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

d’especificar abans de l'inici del subministrament.  

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

norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pe s del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 

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

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

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

silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment.  La quantitat mínima de ciment s’especifica 

a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 

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

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

l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qua litat oficialment reconegut 

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

450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la 
UNE EN 934-2 

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

utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistènci a a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

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

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

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

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

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

a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (C EM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments 
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normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5) , = 0,38 per a ciments d’enduriment lent 

(CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipu s CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus  CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B   (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CE M II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característ iques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 803 03-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  

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

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

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

el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

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

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

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

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

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

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relac ió aigua/ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

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

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconsegu ir mitjançant additiu superfluidificant  

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

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

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

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

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

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

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 

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

- <= 32 mm 

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

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

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

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

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

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

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

Consistència del formigó: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Assentament con   │            Condicions                 │ 
│    d’Abrams(mm)    │               d’ús                    │ 
│--------------------------------------------------- --------- │ 
│   130 <= H <= 180  │ - Formigó abocat en sec               │ 
│   H >= 160         │ - Formigó bombejat, submergit o       │ 
│                    │   abocat sota aigua amb tub tremie    │ 
│   H >= 180         │ - Formigó submergit, abocat sota      │ 
│                    │   fluid estabilitzador amb tub tremie  │ 

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

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

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

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària  màxima del granulat: 
┌──────────────────────────┐ 
│  Grandària   │ Contingut │ 
│  màxima del  │ mínim de  │ 
│ granulat(mm) │ ciment(kg) │ 
│------------------------- │ 
│      32      │    350    │ 
│      25      │    370    │ 
│      20      │    385    │ 
│      16      │    400    │ 
└──────────────────────────┘ 

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

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

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de for migó armat : 

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

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

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

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

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

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

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

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

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

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

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

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

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

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

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

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

total. 

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

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

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

kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

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

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

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

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

volum. 

Toleràncies: 

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

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 

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

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormimen t. 

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

substàncies que puguin alterar la composició origin al. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

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

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

Estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

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

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

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

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

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

pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 

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

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

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

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

     - Contingut de ciment per m3 

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

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

En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció 

del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme a l’article 81 de la EHE-08.  

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

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

resistència caracterí stica real. 

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

reconegut i que s’utilitzin en:  

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

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

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

a 10 N/mm2. 

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió 

d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

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

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

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

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

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

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

Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 

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

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

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

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

          - Terrossos d’argila (UNE 7133) 

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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

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

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

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

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

Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 

provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb: 

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

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

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

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 1 
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     - Altres casos:  N >= 4 

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

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

     - Altres casos:  N >= 6 

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

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

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

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

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

exigent. 

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

f(x) = x – K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d’acceptació 

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

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

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. 

 

 

B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigons que no aporten  responsabilitat estructur al a la construcció, però col·laboren a 

millorar la durabilitat del formigó estructural (fo rmigons de neteja) o aporten el volum 

necessari d’un material resistent per a  conformar la geometria requerida per un fi concret. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contam inació de les armadures i la dessecació del 

formigó estructural al  procés d’abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volum s de material resistent 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no es tructural són: 
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- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns exce pte 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 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments c omuns 

- Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a  usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 

excepte  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 
Els àrids a utilitzar poden ser s orres i graves ro dades o procedents de matxuqueig, o 
escòries siderúrgiques adequades. S’ha de poder uti litzar fins a un 100 % d’àrid gros 
reciclat, sempre que compleixi amb les especificaci ons de l’annex 15 de la EHE-08 amb respecte 
a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja  que els formigons d’ús no estructural 
contenen poc ciment. 

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 . 
El control dels components s’ha de realitzar d’acor d als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificaci ó mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui in ferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, o n C = consistència i TM= mida màxima del 

granulat. 

Els formigons no estructurals han de tenir una resi stència característica mínima de 15 N/mm2, 

i es recomanable que l a mida màxima del granulat s igui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM  = mida màxima del granulat. 
S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistèn cia 15 N/mm2 , tret que la DF indiqui el 
contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l’additiu  no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el  35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3 

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 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d’aigua:  ± 3% 
- Contingut d’additius:  ± 5% 
- Contingut d’addicions:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 
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El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormimen t. 

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

substàncies que puguin alterar la composició origin al. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

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

Estructural (EHE-08). 
 
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 del certificat de marcatge CE,o identificació d’autoconsum 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Data i hora de lliurament 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Designació del formigó d’acord amb l’ annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per a formigons no 

estructurals), la resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida mà xima del granulat. 

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 

     - Tipus i contingut de ciment 

     - Relació aigua ciment 

     - Contingut en addicions, si es el cas 

     - Tipus i quantitat d’additius 

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
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- Identificació del ciment, additius i  addicions emprats 

- Identificació del lloc de subministrament 

- Identificació del camió que transporta el formigó 

- Hora límit d’ús del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 

- Control de les condicions de subministrament. 

- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE-EN 12350-2) 

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

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació  quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en 

possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 

mesos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

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

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  

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

Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’ac ceptarà el formigó si la mitjana 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. 

 

 

B0A - FERRETERIA 
B0A5 - CARGOLS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A5AA00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva 

superfície una hèlice contínua. 

S'han considerat els següents tipus: 

- Cargols autoroscants amb volandera 

 - Cargols taptite d'acer inoxidable 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació  amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la 

llargària de la rosca, en relació amb la seva llarg ària (UNE 17-051). 

La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a 

la vegada el forat i la rosca. 

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures,  rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de ma terial ni empremtes d'eines. 

ACABAT CADMIAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinu ïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni imperfeccions superficials. 

ACABAT GALVANITZAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinu ïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 

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

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0A6 - TACS I VISOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A62F90. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol  o un vis. El sistema de subjecció del tac 

pot ser per adherència química o per expansió produ ida per la deformació de la peça en ser 

comprimida pel cargol. 

S'han considerat els següents tipus: 

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

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

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

volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

els elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  

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

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

 TAC QUÍMIC: 

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una re sina de reacció i un enduridor d'aplicació 

en fred. 

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una ma rca per tal de conèixer la seva profunditat 

d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatibl e amb l'adaptador de la perforadora. 

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 

 Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

     > 20°C: 10 min 

     10°C - 20°C : 20 min 

     0°C - 10°C: 1 h 

     - 5°C - 0°C: 5 h 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 
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- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la 

seva correcta col·locació en capses, on han de figu rar:  

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CH - PLANXES D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0CH7H20. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a part ir d'una banda d'acer de qualitat 

industrial, galvanitzada en continu, amb un recobri ment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb 

acabat prelacat a les dues cares, si es el cas. 

S'han considerat els següents tipus de planxa: 

- Planxa nervada d'acer galvanitzat 
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 - Planxa nervada d'acer prelacat 

 - Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a  fer esglaons 

 - Planxa grecada d'acer galvanitzat  

- Planxa grecada d'acer prelacat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 El fabricant ha de garantir les característiques m ecàniques i la composició química de 

l'acer, que ha de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2. 

Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resisten t, gruix i tipus de nervat o grecat 

indicats a la DT, i si alguna dada no està indicada , el valor haurà  de ser suficient per a 

resistir sense superar les deformacions màximes adm issibles, els esforços als que es veurà 

sotmesa. 

No ha de tenir defectes superficials, com és ara co ps, bonys, ratlles o defectes de l'acabat 

superficial. 

El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plast ificat o prelacat, ha de coincidir amb 

l'indicat a la DT o el triat per la DF. 

Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT. 

 Tipus d'acer:  S235JR 

Toleràncies: 

- Amplària de muntatge 

     - Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm 

     - Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm 

- Llargària de la planxa: + 3%, - 0% 

- Gruix de la planxa: 

     - Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm 

     - Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm 

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb  fusta, de manera que no s'alterin les 

seves característiques. 

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de 

perfil i acabats. 

Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lle ugerament inclinats per que permetin 

evacuar l'aigua, 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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acer o bajo en carbono, galvanizadas en continuo 

por inmersión en caliente para conformación en frio . Condiciones técnicas de suministro. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs segü ents, 

realitzats per un laboratori acreditat: 

     - Tipus d’acer, segons CTE DB SE-A. 

     - Característiques del recobriment, segons UNE 36-130 

     - Característiques mecàniques: 

          - Resistència a la tracció 

          - Allargament mínim  

          - Duresa Brinell 

     - Característiques geomètriques: 

          - Gruix 

          - Llargària  

          - Amplària 

 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. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es pot prescindir de la 

presentació dels assaigs de control de recepció. 

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: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega del s certificats de qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie 

completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

 Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d’incompliment, s’ha de 

repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble nú mero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats 

obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 
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B0CN - PLANXES DE POLIESTER REFORÇAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0CN1221. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Planxa translúcida feta amb resina de poliester i r eforçada amb fibre de vidre. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfil ondulat 

 - Perfil llis 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de ser translúcides. 

La coloració ha d'estar feta en massa i ha de ser u niforme i estable. 

Ha de ser impermeable. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

Diàmetre de les bombolles:  <= 1 mm 

 Superfície de cossos estranys:  <= 0,25 cm2 

 Impureses:  Segons UNE 37-201 

Densitat (UNE 53-020):  1,5 g/cm3 

 Contingut de fibra de vidre (UNE 53-269):  >= 25% 

 Absorció d'aigua a 20°C (UNE 53-028):  <= 20 mg 

 Variació dimensional (estufa a 100°C durant 1 h):  <= 3% 

 Disminució translúcida (immersió en aigua bullent durant 1 h):  <= 10% 

 Augment de la duresa (estufa a 80°C):  <= 10% 

 Estabilitat tèrmica (T):  - 40°C <= T <= + 130°C 

 Coeficient de conductivitat tèrmica (UNE 53-037):  0,23 W/m K 

Resistència a l'impacte (UNE 53-292):  >= 0,95 kN/c m/cm2 

Resistència a l'esquinçament en les fixacions:  >= 45 kg 

 Resistència a la flexió (UNE 53-189):  >= 150 N/mm 2 

Resistència a la tracció (UNE 53-280):  >= 75 N/mm2  

Resistència a la compressió (UNE 53-189):  >= 240 N /mm2 

Reflexió de la llum (R):  5,5% <= R <= 7,5% 

 Índex de refracció (UNE 53-072):  1,52 

 Transparència als raigs visibles:  >= 85% 

 Transparència als raigs ultraviolats:  >= 10% 

 Transparència als raigs infrarojos:  >= 80% 
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 Toleràncies: 

- Llargària nominal:  ± 10 mm 

 - Amplària:  20% Amplària nominal 

 - Gruix:  ± 15% 

 - Escairat:  ± 3° 

 PLANXES DE PERFIL ONDULAT: 

Alçària de l'onda:  18 mm 

 Pas de l'onda:  76 mm 

 Toleràncies: 

- Alçària de l'onda:  ± 1 mm 

 - Pas de l'onda:  ± 1 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetades en rotlles. La planxa  ha de portar marcada de forma llegible i 

difícilment alterable la marca del fabricant i la d ata de fabricació. 

Si el material ha de ser component de les obertures  del tancament exterior d’un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats següents: 

- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 

- Factor solar 

Emmagatzematge: En llocs protegits de cops i de la intempèrie, sobre una superfície plana i 

anivellada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0F1D2A1. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de palet a (faç anes vistes o revestides, 
estructures portants i no portants, murs i divisòri es interiors, tant a edificació com a 
enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 
 En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o p er a revestir i  amb una densitat aparent  
mes gran de 1000 kg/m3 
 En funció del nivell de confiança de les peces res pecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a  compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el  nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció  del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les peces  han de presentar regularitat de dimensio ns i de forma. 

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

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

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

requerides per la DF. 

 La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures 

en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació  o col·locació. 

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

colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
 El fabricant ha de declarar la dimensions nominals  de les peces en mil·límetres i en l’ordre 
de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix to tal): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 

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

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

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 
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- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  > = 5 N/mm2, >= valor declarat per el 
fabricant , amb indicació de categoria I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pe r el fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5 ):  <= valor declarat per el fabricant, amb 

indicació de la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció  de l contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia: 

     - Peces amb <= 1,0%:  A1 

      - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <=  valor declarat per el fabricant, amb 
indicació  de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, s uperfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El va lor declarat per el fabricant ha d’estar 

dins dels límits segü ents en funció de la categori a. 

     - D1:  <= 10% 

     - D2:  <= 5% 

     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant  en % 
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 

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

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

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

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

PECES LD:  

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

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

Caracterí stiques essencials: 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 

 - Per a peces perforades horitzontalment amb una d imensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 

12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat: 

     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 7 72-5):  El valor declarat per el fabricant 

ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-E N 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 

 - Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  

PECES HD: 

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

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

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 

d’exposició 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 7 72-5):  El valor declarat per el fabricant 

ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-E N 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en ca ra vista o en barreres anticapil·laritat: 

- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabri cant 

      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 

      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Caracterí stiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ± 2 s (UNE-EN 772-11) :  <= va lor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 Subministrament: Empaquetats sobre palets, de mane ra no totalment hermètica. 

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

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

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para f ábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 

arcilla cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de pieza s para fábrica de albañilería. Parte 1: 

Piezas de arcilla cocida. 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del  tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les 

propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d’aigua per capil·laritat 
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- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)  

- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha 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 murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat 

d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   

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

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 

probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- 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 la norma EN 771-1 

     - Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va destinat. 

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

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 e tiquetat), 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 
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Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 

etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà 

en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control 

de recepció si ho creu convenient. 

Les peces de categoria I tindran una resistè ncia declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la 

resistència a compressió s’obtingui segons estableix la UNE-EN 771-3 i assajades segons la UNE-EN 772-1, i l’existè ncia d’un pla de control 

de producció industrial que doni garanties. 

Les peces de categoria II t indran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i 

que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  

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

- Abans de començar l’obra de cada 45000 unitats que arribin a l’obra, s’ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 

maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 

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: 

Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa 

d’assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 

 En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 

En el cas de la resistè ncia a compressió, el valor a comparar amb l’especificació s’obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 

- s: Desviació típica (n-1), s ^2  = (Rci – Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades 

En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne 

aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 

- En element estructural incloure la verificació: 

     - En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 
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B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B44Z5021,B44Z501A,B44Z9001,B44ZU001,B44ZU041. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 Perfils d'acer per a usos estructurals, formats pe r peça simple o composta i tallats a mida o 

treballats a taller. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries I PN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR 

, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons U NE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L,  LD, T, rodó, quadrat , rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355 J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

 - Perfils foradats d'acer laminat en calent de les  sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries  rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR C, segons 

UNE-EN 10025-2 

- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’ac er amb resistència millorada a la corrosió 

atmosfè rica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 100 25-5 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb 

resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 

- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes interns o externs que perju diquin la seva correcta utilització. 

PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 

El fabricant ha de garantir que la composició quími ca i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix 

les determinacions de les normes  de condicions tèc niques de subministrament següents: 

- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1  i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-

EN 10025-1 i  PNE-EN 10025-5 
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Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 

següents normes: 

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 

PERFILS FORADATS: 

El fabricant ha de garantir que la composició quími ca i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de 

les normes de condicions tè cniques de subministram ent següents: 

- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-E N 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 1021 9-1 

Les toleràncies dimensionals han de complir les esp ecificacions de les següents normes: 

- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-E N 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 1021 9-2 

PERFILS CONFORMATS EN FRED: 

El fabricant ha de garantir que la composició quími ca i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 

determinacions de les normes  de condicions tècniqu es de subministrament del producte de 

partida. 

Les toleràncies dimensionals i de la secció transve rsal han de complir les especificacions de 

la norma UNE-EN 10162. 

PERFILS TREBALLATS  A TALLER AMB SOLDADURA: 

El material d’aportació utilitzat ha de ser apropia t als materials a soldar i al procediment 

de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d’apor tació han de ser superiors a les del 

material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atm osfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions  soldades só n: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas act iu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas ine rt 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s’ han de fer per soldadors certific ats per un organisme acreditat i 

qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
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Abans de començar a soldar s’ha de verificar que le s superfícies i vores a soldar són 

adequades al procé s de soldadura i que estan lliur es de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudic ar el procés de soldatge. S’han de mantenir 

seques i lliures de condensacions. 

S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de  l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la 

superfície d’acer. 

S’ha d’evitar la projecció  de soldadura. Si es pro dueix s’ha d’eliminar. 

 Els components a soldar han d’estar correctament c ol·locats i fixos en la seva posició 

mitjançant dispositius adequats o soldadures de pun teig, de manera que les unions a soldar 

siguin accessibles i visibles per al soldador. No s ’han d’introduir soldadures addicionals. 

L’armat dels components estructurals s’ha de fer de  manera que les dimensions finals estiguin 

dintre de les toleràncies establertes. 

 Les soldadures provisionals s’han d’executar segui nt les especificacions generals. S’han 

d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s ’incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocita t de refredament puguin produir un 

enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 

precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en ca da component del metall base. 

No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadur es amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produ ir osques. 

Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb sol dadures posteriors. S’han d’eliminar de 

cada passada abans de fer la següent. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer  el següent, cal netejar l'escòria per 

mitjà d'una picola i d'un raspall. 

L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts 

a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l’article 77 de l a EAE per a obres d’edificació o d’acord 

amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 77 de la  EAE per a obres d’enginyeria civil. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a e fectuar a l'obra. 

Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisa lla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 

manual únicament quan el procediment automàtic no e s pugui practicar. 

S’accepten els talls fets amb oxitall si no present en irregularitats significatives i si 

s’eliminin les restes d’escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en cal ent o en fred sempre que les 

característiques del material no queden per sota de ls valors especificats.  

Per al conformat en calent s’han de seguir les reco manacions del productor siderúrgic. El 

doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval  de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s’ha de fer respectant les lim itacions indicades en la norma del 

producte. No s’admeten les martellades. 

 Els angles entrants i entalles han de tenir un aca bat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apa rtat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a  l’article 640.12 del PG3 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 

S’utilitzaran cargols normalitzats d’acord a  les n ormes recollides a la taula 29.2.b de la 

EAE 
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Els cargols aixamfranats, cargols  calibrats, perns  articulats i els cargols hexagonals 

d’injecció s’han d’ utilitzar seguint les instrucci ons del seu fabricant i han de complir els 

requisits addicionals establerts a l’article 29.2 d e la EAE. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal qu e redueixi la possibilitat de corrosió i 

pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el mu ntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de  12 mm. 

 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, exce pte en el cas que els cargols s’utilitzin 

com a calibrats. 

Després del collat l’espiga del cargol ha de sobres ortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part n o roscada de l’espiga ha d’haver, com a 

mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més l a sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han  d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la f emella ha d’estar situada per sota del cap 

del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pr etesar no és necessari utilitzar 

volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap d els cargols, han de ser aixamfranades i el 

xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del ca rgol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser  planes endurides i han d’anar col·locades 

de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la feme lla 

- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 

 Els forats per als cargols s’han de fer amb perfor adora mecànica. S’admet un altre 

procediment sempre que proporcioni un acabat equiva lent. 

Es  permet l’execució de forats amb punxonatge semp re que es compleixin els requisits 

establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 

640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es p erforin d'un sol cop els forats que 

travessin dues o més peces. 

Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 

punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 

Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s ’han d’eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s’han de soldar, a me nys que així ho expliciti el plec de 

condicions tècniques p articulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols d e muntatge per assegurar la immobilitat de 

les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva  marca de designació sigui visible després 

del muntatge. 

 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de car gol, femella i volandera(es) s’ha de collar 

fins arribar al “collat a tocar”  sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 

procés s’ha de fer progressivament començant pels c argols situats al centre. Si és necessari 

s’han de fer cicles addicionals de collat . 

Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesa ts d’un grup s’han de collar d’acord amb el 

que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Pe r a que el pretesat sigui uniforme s’han de 

fer cicles addicionals de collat. 
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S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 

collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguin t un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisa lla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 

manual únicament quan el procediment automàtic no e s pugui practicar. 

S’accepten els talls fets amb oxitall si no present en irregularitats significatives i si 

s’eliminin les restes d’escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en cal ent o en fred sempre que les 

característiques del material no queden per sota de ls valors especificats.  

Per al conformat en calent s’han de seguir les reco manacions del productor siderúrgic. El 

doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval  de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s’ha de fer respectant les lim itacions indicades en la norma del 

producte. No s’admeten les martellades. 

 Els angles entrants i entalles han de tenir un aca bat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apa rtat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a ls apartat 640.5 i 640.12 del PG3 

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de ma nera uniforme totes les superfícies de la 

peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfec tes. 

Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfíci es a pintar han d’estar preparades 

adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504 -1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les supe rfícies compleixen els requisits donats pel 

fabricant per al producte a aplicar. 

La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint l es instruccions del seu fabricant. No 

s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura 

del recipient. 

Si s’aplica mé s d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

Després de l’ aplicació de la pintura les superfíci es s’han de protegir de l’acumulació 

d’aigua durant un cert temps. 

No s’han d’utilitzar materials de protecció que per judiquin la qualitat de la soldadura a 

menys de 150 mm de la zona a soldar. 

 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l’escòria. 

La zona sense revestir situada al voltant del perím etre de la unió amb cargols no s’ha de 

tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  a tota la superfície. 

No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni desprenim ents del recobriment. 

L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les norme s UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 

correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer  un decapat previ a la galvanització. 

 Si el component prefabricat té espais tancats s’ha n de disposar forats de ventilació o purga. 
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Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura 

anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrad or. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: de manera que no pateixin deformac ions, ni esforços no previstos. 

 Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabri cant. En llocs secs, sense contacte directe 

amb el terra i protegits de la intempèrie, de maner a que no s'alterin les seves condicions. 

No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat  segons les especificacions de la DT, 

d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teò ric 

 - Per a poder utilitzar un altre valor diferent de l teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF 

 Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente  de aceros para estructuras. Parte 1: 

Condiciones técnicas generales de suministro. 

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente  de aceros para estructuras. Parte 2: 

Condiciones técnicas de suministro de los aceros es tructurales no aleados. 

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcci ón, acabados en caliente, de acero no 

aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas  de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcci ón conformados en frío de acero no aleado y 

de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de sum inistro. 

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 

Tolerancias dimensionales y de la sección transvers al. 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se  aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-S E-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de a cero. Parte 1: Reglas generales y reglas 

para edificación. 

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se  aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que s e actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Ob ras de Carreteras y Puentes relativos a 

Hormigones y Acero. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 Pasarela peatonal sobre las vías del tren que sepa ran el barrio de Santa 
Eulàlia del Parque de La T 

 

 

 

 

66 

  

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER LAMINAT I PERFILS D’ACER BUITS: 

Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 

juliol 

La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall. 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte 

del mateix. 

PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 

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 ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:   

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

El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:  

- El número d’identificació de l’organisme de certificació 

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 

     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 

     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER CONFORMATS: 

Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació: 

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l’acer 

- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 

Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de comanda, que permeti relacionar el 

producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (ú nicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

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 e tiquetat), 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:  Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 

etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà 

en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control 

de recepció si ho creu convenient. 

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim  sobre un 10% de les peces 

rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  
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A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció  ha de complir les següents condicions: 

- Correspondència en el mateix tipus i grau d’acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 

     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

     - Sèrie mitja:  16 mm <=  e <= 40 mm 

     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 

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

- Les unitats d’inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 

     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 

     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 

     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 

     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 

- En una mostra d’acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs: 

     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 

     - Assaig a flexió pel xoc d’una proveta de planxa d’acer (UNE 7475-1) 

     - Determinació de la duresa brinell d’una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 

- En una mostra de perfils d’acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs: 

     - Assaig d’aixafada (UNE-EN ISO 8492) 

-  En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178). 

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 

Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï  el tipus de material d’aportació: 
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- Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst, i assaig a tracció ( UNE-EN ISO 15792-2). Abans 

d’aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple 

de material d’aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció  segons els criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 

En perfils laminats i conformats les mostres pels assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts en les UNE EN 10025-2 a UNE 

10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts en l’annex A de la UNE EN 10025-1. 

Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’ aplicarà la UNE-EN 10002-1. 

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s’aplicarà la  UNE 10045-1. També son d’aplicació 

els següents requeriments: 

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm 

 Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així com la seva localització i 

orientació del producte. 

 Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1  seguint els parametres de la 

taula D.1 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No es podrà  acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament. 

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’ un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al material (com 

defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d’assaig...) l’assaig es considerarà  nul i caldrà repetir-lo 

correctament amb una nova proveta. 

 Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre 

provetes preses de dues peces diferents del lot que s’està  assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat 

d’inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 

Quan es sobrepassi alguna de les tolerà ncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, 

s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’ unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 

correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 

El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d’influència de la soldadura. 

 

 

B5 - MATERIALS PER A COBERTES 
B53 - MATERIALS PER A COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES 
B53Z - MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES DE PLAQUE S CONFORMADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B53ZXQ0B,B53ZTQ02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elements especials per a cobertes de plaques confor mades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Plaques ondulades de fibrociment NT, amb algun de ls següents accessoris: 

     - Tapa de poliester 

     - Peça d'aireació 

     - Peça de sortida de fums de diàmetre comprès entre 100 mm i 400 mm 

- Carener de dues peces de fibrociment NT 

- Carener fix de fibrociment NT 

- Minvell de fibrociment NT 

- Canvi de pendent de fibrociment NT 

- Ràfec de fibrociment NT 

- Carener fix de planxa llisa de poliester reforçat  amb fibra de vidre. 

 - Tapa de poliester reforçat amb fibra de vidre. 

 - Ganxo d'acer galvanitzat i junts de metall i gom a o ferro i plom, per a cobertes de plaques 

conformades i corretges de 10 a 20 cm d'alçaria. 

 - Suport d'onda d'acer galvanitzat de mida gran o petita, per a cobertes de plaques 

conformades plàstiques. 

 PLACA RECTA DE FIBROCIMENT NT: 

En les plaques de color, la peç a ha d'estar acolor ida en massa o amb recobriments 

superficials. Els pigments utilitzats per acolorir- la en massa han de proporcionar-li un color 

permanent i no han de contenir substàncies que pugu in atacar químicament el ciment, com l'ò 

xid de plom. 
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Els pigments per als recobriments superficials han de donar un color homogeni, tenir una bona 

adherència amb el material base de la placa i han d e ser resistents a l'aigua. 

En les plaques de color gris, la peça ha de tenir e l seu color natural. 

La cara exposada a la intempèrie ha de ser sensible ment llisa i no ha de tenir irregularitats 

o defectes superficials que afectin la qualitat o e l funcionament de la placa. 

La placa ha de ser resistent als agents atmosfèrics , que no li han de produir disminucions de 

les seves caracterí stiques físiques i mecàniques. 

Els cantells han de ser rectes i nets. 

Les dimensions de la placa han de correspondre amb les mides nominals donades pel fabricant. 

 El gruix ha de ser constant a tota l'amplada del p erfil, o variar de forma regular entre la 

cresta i la vall segons la figura 8b de la UNE-EN 4 94. 

Els costats de la placa han de ser escairats. 

Característiques físiques de les plaques curtes: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Alçària   │ Categoria │  Plaques curtes (l=< 90 cm)      │ 
│ ona      │           │──────────────────────────────────│ 
│          │           │ Gruix mínim   │  Moment flector  │ 
│  mm      │           │     mm        │   de trencament  │ 
│          │           │               │     N m/m        │ 
│──────────│───────────│───────────────│──────────────────│ 
│15 a 30   │   A       │     3,5       │     25           │ 
│25 a 45   │   B       │     4,0       │     30           │ 
│40 a 80   │   C       │     4,0       │     30           │ 
│60 a 120  │   D       │     5,0       │     40           │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Característiques físiques de les plaques llargues: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│              Plaques llargues ( L> 90 cm)                              │ 
│────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│ Alçària │ Categoria │ Gruix  │   Càrrega de     │   Moment flector     │ 
│ ona     │           │        │ trencament N/m   │ de trencament N m/m  │ 
│ mm      │           │        │──────────────────│──────────────────────│ 
│         │           │        │ Clas.1 │ Clas.2  │ Clas.X │ Clas.Y      │ 
│─────────│───────────│────────│────────│─────────│────────│─────────────│ 
│15 a 30  │   A       │4,0     │  1400  │  1250   │  40    │  30         │ 
│25 a 45  │   B       │5,0     │  2500  │  2000   │  55    │  40         │ 
│40 a 80  │   C       │5,2     │  4250  │  3500   │  55    │  40         │ 
│60 a 120 │   D       │5,5     │  7000  │  5500   │  55    │  45         │ 
│90 a 150 │   E       │6,0     │ 12500  │  8500   │  55    │  45         │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Densitat aparent:  >= Densitat aparent nominal 

 Fletxa (UNE-EN 494):  <= valor mínim art. 5.3.3.2 

Les característiques següents han de complir amb l’ especificat a la UNE-EN 494: 

- Impermeabilitat a l'aigua 

- Aigua calenta 

- Saturació-secat 

- Glaç-desglaç 
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- Calor-pluja 

Toleràncies: 

- Pas d'ona ( a=pas nominal) 

     - a =< 75 mm:  ± 1,5 mm 

     - 75 mm < a =< 180 mm:  ± 2,0 mm 

     - 180 mm < a =< 260 mm:  ± 2,5 mm 

     - 260 mm < a:  ± 3,0 mm 

- Alçària d'ona ( h = alçària nominal ) 

     - 15 mm =< h =< 45 mm:  ± 2,0 mm 

     - 45 mm =< h =< 150 mm:  ± 3,0 mm 

- Llargària nominal:  ± 10 mm 

 - Amplària nominal:  + 10 mm,  - 5 mm 

- Gruix nominal:  ± 10%,  ± 0,6 mm 

- Escairat:  =< 6 mm 

 Les caracterí stiques anteriors s'han de determina r segons la norma UNE-EN 494. 

- Placa amb peça per a sortida de fums: 

     - Diàmetre de la sortida de fums:  ± 2 mm 

PEÇES ESPECIALS DE FIBROCIMENT NT: 

 Ha de tenir un aspecte i un acabat general compati ble amb les plaques amb les que s'ha 

d'utilitzar. 

Les dimensions nominals i les formes han de ser com patibles amb les plaques amb les que 

s'utilitzaran. 

Resistència glaç-desglaç (UNE-EN 494):  Ha de compl ir. 

Toleràncies: 

- Llargària nominal:  ± 10 mm 

 - Amplària nominal:  ± 10 mm 

 - Gruix nominal mig:  ± 1 mm 

 PECES DE POLIESTER REFORÇAT: 

Les cares han de ser llises i no han de tenir defec tes superficials com és ara fissures, 

cavitats, fibres lliures, bonys o porositats. 

La peça ha de tenir el seu color natural. 

Bombolles de diàmetre >= 1 mm (UNE 53301):  No s'ha n d'admetre 

Inclusions de cossos estranys >= 0,25 cm2 (UNE 5330 1):  No s'han d'admetre 

Contingut de fibra de vidre (UNE 53-269):  >= 25% 

 Absorció d'aigua (UNE 53028):  20 mg 

Variació dimensional (estufa a 100°C durant 1 h, UN E 53301):  <= 3% 

Disminució translúcida (immersió 1 h, UNE 53301 ):  <= 10% valor mig,  <= 15% del valor 

inicial 

Augment de la duresa (estufa 80°C, UNE 53301 ):  <=  10% valor mig,  <= 12% del valor inicial 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 15% 

 - Escairat del carener:  ± 3° 

 GANXO D'ACER GALVANITZAT: 

La forma del ganxo ha de ser l'adient per als difer ents tipus de corretges. 

Ha de portar una femella de cap quadrat o sisavat i  s'ha de subministrar conjuntament amb una 

volandera tova d'estanquitat i un altra metàl·lica  o una volandera de plom-acer. 

Alçària:  >= alçaria corretja + 9 cm 
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 Amplària útil 

- Per a corretges metàl·liques:  >= ample corretja + 2 mm 

- Per a corretges de formigó:  >= ample corretja + 4 mm 

Diàmetre: 

- Per a corretges de 10 cm d'alçària:  >= 6,4 mm 

- Per a corretges d'11 a 20 cm d'alçària:  >= 7,0 m m 

 Alçària del retorn:  >= 20 mm 

 Llargària de la rosca:  >= 50 mm 

 Gruix de la femella:  >= 4 mm 

 Dimensions de la volandera: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                  │      Ganxo amb volandera      │Ganxo amb volandera  │ 
│                  │        de metall-goma         │ de plom-acer        │ 
│──────────────────│───────────────────────────────│─────────────────────│ 
│Diàmetre exterior │                   -           │     >= 27 mm        │ 
│──────────────────│───────────────────────────────│─────────────────────│ 
│Diàmetre interior │ Metàl·lica       aprox. 8 mm  │    aprox. 8 mm      │ 
│                  │ Tova (segons cantell corretja) │                     │ 
│                  │   - Cantell 10 cm     >= 6,4 m │                     │ 
│                  │   - Cantell 11-20 cm  >= 7,0 m │                     │ 
│──────────────────│───────────────────────────────│─────────────────────│ 
│Gruix             │                       -       │        >= 1,4 mm    │ 
│──────────────────│───────────────────────────────│─────────────────────│ 
│Alçària           │                       -       │        >= 8,0 mm    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

SUPORT D'ONDA D'ACER GALVANITZAT: 

La forma del suport ha d'adaptar-se al perfil d'ond a de les plaques. 

Ha de tenir forats o encaixos per a passar-hi els g anxos de fixació. 

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discon tinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres 

defectes. 

Les condicions de la galvanització s'han de verific ar segons les UNE 7-183 i UNE 37-501 i han 

de complir les especificacions d'aquestes normes. 

Tipus d'acer (UNE 36-051):  F-1110 

 Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 

 Puresa del zinc:  > 98,5% 
  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CARENER DE POLIESTER REFORÇAT: 

Subministrament: les peces han d'anar empaquetades sobre palets, les de color han d'anar 

protegides amb plàstic retràctil. 

Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs prote gits de cops i de la intempèrie, sobre una 

superfície plana i anivellada i sense contacte dire cte amb el terra. 

TAPA DE POLIESTER REFORÇAT: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 Pasarela peatonal sobre las vías del tren que sepa ran el barrio de Santa 
Eulàlia del Parque de La T 

 

 

 

 

74 

  

Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs prote gits de cops i de la intempèrie, sobre una 

superfície plana i anivellada i sense contacte dire cte amb el terra. 

ACCESSORIS DE FIXACIÓ D'ACER GALVANITZAT: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, de la intempèrie i sense contacte amb 

el terra. 

PEÇA DE FIBROCIMENT NT: 

Subministrament: les peces han d'anar empaquetades sobre palets, les de color han d'anar 

protegides amb plàstic retràctil. 

PLACA RECTA DE FIBROCIMENT NT: 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes i de la intempèrie, sobre una superfí 

cie plana i anivellada i sense contacte directe amb  el terra. Les peces de color s'han 

d'empaquetar embalades. 

PEÇES ESPECIALS DE FIBROCIMENT NT: 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en posició ver tical, en llocs protegits de cops i de la 

intempèrie, sobre una superfície plana i anivellada . 

La pila pot assolir fins a quatre alçàries, separad es del terra i entre elles per llistons. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

PEÇA DE FIBROCIMENT NT: 

* UNE-EN 494:1995 Placas onduladas o nervadas de fi brocemento y sus piezas complementarias 

para cubiertas. Especificación de producto y método s de ensayo. 

PECES DE POLIESTER REFORÇAT, PEÇA PER A SORTIDA DE FUMS O ACCESSORIS DE FIXACIÓ: 

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

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PLAQUES DE FIBROCIMENT: 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, 

els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 

Les plaques han de portar marcades de forma llegible i difícilment alterable les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

 - Data de fabricació 
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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: 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no 

necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i 

les seves modificacions),  

 - Productes per a cobertes exteriors subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior* de Nivell o Classe: productes 

considerats conformes sense necessitat d'assaig. * No s'aplica en recobriments de parets exteriors:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

 - Productes per a cobertes exteriors subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior* de Nivell o Classe: productes que 

requereixen assaig. * No s'aplica en recobriments de parets exteriors,  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials 

per als quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi una millora en la classificació de reacció al 

foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:   

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  

 

 

B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B5ZZJLP0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a col·laborar i complementar l'execuc ió de cobertes de tot tipus. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 m m, amb platina d'acer galvanitzat per 

ancoratge 

 - Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de 

coberta 
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 - Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'enva ns de sostremort amb la solera o per a 

fixació de taulonet de suport de carener 

 - Peça de suport per a bonera de paret, formada am b planxa d'acer galvanitzat obtingud a per 

laminat en fred i sotmesa a un procés continu de ga lvanitzat en calent, amb un forat de 

105x105 mm 

- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galv anitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un 

tub soldat a una base de 40x40 cm 

 - Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de co nductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm 

de gruix, soldat a una platina d'acer galvanitzat p er a ancoratge 

 - Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma 

 - Suport i ventilació de carener amb perfil perfor at de zinc i vessant de planxa de plom 

plisat 

- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula 

 - Reixa circular de ventilació de planxa desplegad a d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix 

soldada a una volandera formada per un rodó d'acer galvanitzat 

 PEÇA DE PLANXA: 

El forat de la peça de suport per a bo nera de pare t, ha d'estar centrat, en el tram de la 

planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret. 

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres def ectes visibles a la seva superfície. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

El gruix de la planxa ha de ser constant. 

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discon tinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni imperfeccions superficials. 

No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5. 

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

 PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 

Toleràncies: 

- Desenvolupament:  ± 3 mm 

 - Llargària nominal: + 3%, - 0% 

- Gruix:  ± 0,1 mm 

 TUB D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització. 

Gruix del tub:  >= 0,6 mm 

 Gruix de la platina:  >= 1 mm 

 Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400  g/m2 

 ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT: 

L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una form a que garanteixi la unió entre els 

elements. 

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 

 PAPER KRAFT: 

Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota  la superfície d'unió entre l'envà i la 

solera. 

Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2 

 Contingut d'humitat (UNE 57-005):  7,5% 

 Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3 
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 Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2 

 Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110  

 Toleràncies: 

- Gramatge:  ± 4% 

 - Contingut d'humitat:  ± 1% 

 - Resistència a l'esqueixament:  - 15% 

 CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afi nada i regular. 

L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmet re x llargària. 

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 

 Característiques del junt: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Material del junt │ Diàmetre │   Diàmetre    │   Gruix      │ 
│                  │de la peça │   del junt    │  del junt    │ 
│                  │   (mm)   │      (mm)     │    (mm)      │ 
│──────────────────│──────────│───────────────│──────────────│ 
│Vis:              │    5,4   │       24      │              │ 
│Plom i ferro      │    5,5   │       24      │   >= 10      │ 
│                  │    6,5   │       27      │              │ 
│──────────────────│──────────│───────────────│──────────────│ 
│Vis:              │     -    │    53 metall  │  >= 7 metall │ 
│Metall i goma     │     -    │    50 goma    │  >= 10 goma  │ 
│──────────────────│──────────│───────────────│──────────────│ 
│Clau: Plom        │     -    │ >= 20 exterior │    >= 2      │ 
│Clau: Pàstic      │     -    │ >= 15 exterior │    >= 5      │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC: 

El perfil de zinc ha de portar, a la seva part supe rior, orificis de ventilació uniformement 

distribuïts. 

Ha de portar una vessant de plom plisat per a garan tir la seva adaptació al perfil de coberta. 

El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament 

sobre l'element de suport. 

Amplària de la vessant de plom:  120 mm 

Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m 

 GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA: 

La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem  pugui suportar la teula i per l'altre 

fixar-se al suport. 

Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport. 

Ha de presentar una superfície llisa, uniforme i se nse defectes superficials. 

REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ: 

La planxa ha de portar els orificis de ventilació u niformement distribuïts. 

El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis p er a la seva fixació al suport. 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 1% 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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PECES D'ACER: 

Subministrament: Empaquetades. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, de la intempèrie i sense contacte amb 

el terra. 

PAPER KRAFT: 

Subministrament: En rotlles. 

Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seve s condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 

manufacturados de hierro y acero. 

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

PAPER KRAFT, PEÇA PER A  SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B89ZH000,B89ZB000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 Pasarela peatonal sobre las vías del tren que sepa ran el barrio de Santa 
Eulàlia del Parque de La T 

 

 

 

 

79 

  

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles 

cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents al s àlcalis  

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutin ant i el pigment de la qual és l'hidròxid 

de calç o la calç apagada 

 - Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment  blanc tractat i pigments resistents a 

l'alcalinitat 

 - Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vin ílics en dispersió 

 - Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomer ant a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments cà rrega-estenedors res istents als àlcalis i a la intempèrie 

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 

inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'air e per evaporació del dissolvent 

 - Esmalt gras: Pintura formada per olis secants ba rrejats amb resines dures, naturals o 

sintètiques i dissolvents 

 - Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomera nt de resines alquídiques, soles o 

modificades, pigments resistents als àlcalis i a la  intempèrie i additius modificadors de la 

brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissol vent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura forma da per un aglomerant de resines de 

poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments 

resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 

 - Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura f ormada per copolímers de resines de 

poliuretà fluï dificades i pigmentades. Seca per po limerització mitjançant un catalitzador 

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per  resines uretanades 

 - Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, form at per dos components: un enduridor i una 

resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca  per reacció química dels dos components 

 - Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílic s en una emulsió aquosa 

 - Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporac ió del dissolvent 

 - Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resi stents als àlcalis i la intempèrie 

 PINTURA A LA COLA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la se va aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 

fer có rrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 

de l’assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Inin flamable 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  2 h 

     - Totalment sec:  4 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació  dels porus de la superfície a tractar. 

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'a cabat. 
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Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, h a d'endurir amb la humitat i el temps i ha 

de tenir propietats microbicides. 

PINTURA AL CIMENT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a l'impregnació de la superfíc ie a tractar. 

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 

PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, ni dipòsits durs 

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha d e fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 

una capa uniforme després de l’assecat 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29):  

     - Al tacte:  < 30 

     - Totalment sec:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recen tment obert, no ha de presentar senyals de 

putrefacció, pells ni materies extranyes. 

 - Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 215 13 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 

 - Ha de tenir una consistència adequada per a la s eva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 

fer có rrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 

de l’assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

 - Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA  16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic: 

     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 

- Rendiment:  > 6 m2/kg 

 - Relació volum pigments + càrregues/volum pigment s, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 

80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a ex teriors, insaponificable. 

 - Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació c onstant >= 0,98 

 - Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plà stica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 ci cles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

 PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'obser ven canvis o defectes 
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 Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de co mplir 

 Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de comp lir 

 Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de compli r 

 PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència ade quada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 4 h 

     - Totalment sec:  < 14 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a la impregnació de la superfí cie a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA  16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h 

 Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregam ent i al rentat. 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) n i de colofonia (INTA 16 04 22). 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la sev a aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uni forme després de l'assecatge. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 

 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30 °C 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 

 - Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/ kg 

 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (IN TA 16 02 89):  >= 5 

 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR ( INTA 16 02 88):  >= 4 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 0 2). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moder ats 

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectànc ia aparent superior al 80% (INTA 160.603): 

< 0,12 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 
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- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la sev a aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uni forme després de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30° C 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5 

 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR ( INTA 16 02 88):  >= 4 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 0 2). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petit s 

- Adherència i resistència a l'impacte: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                         │A les 24 h │ Al cap de 7 dies │ 
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│ 
│Adherència al quadriculat:               │  100%    │     100%        │ 
│Impacte directe o indirecte:             │          │                 │ 
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │   Bé     │  Ha de complir  │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 - Resistència a la càrrega concentrada  en movimen t (UNE 56-814): Danys moderats   

 - Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Da nys petits  

 - Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816 ): Danys petits  

 - Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de compl ir 

 - Resistència química: 

     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 

     - Al xilol:  Cap modificació 

     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

     - A l'aigua:  15 dies 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicaci ó. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la sev a aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uni forme després de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30° C 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 
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- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 0 2). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petit s 

- Ha de tenir bona resistència química als àcids di luïts, als hidrocarburs, les sals i als 

detergents. 

 ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a la impregnació de la superfí cie a tractar. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

 Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al  sol. 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a la impregnació de la superfí cie a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininfla mable 

 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA  16 02 29): 

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h 

 ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa o 

corró. 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h 

 Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 

ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 

 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA  16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h 

 Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%,  clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i 

solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, quer osè) als olis animals i vegetals, a 

l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimeri tzació): 

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 

 PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
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 - Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA  16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic:  < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PV C):  < 80% 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plà stica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 ci cles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

 - Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'obs erven canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de c omplir 

 - Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de co mplir 

 - Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de comp lir 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ES MALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 

DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al  sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades. 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o env asada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al  sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades. 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al  sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN  PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, 

SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 

 - Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Data de caducitat 

 - Instruccions d'ús 

 - Dissolvents adequats 

 - Límits de temperatura 

 - Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

 - Toxicitat i inflamabilitat 

 - Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 

 - Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 

 - Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Toxicitat i inflamabilitat 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
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- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 

 - Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Instruccions d'ús 

 - Temps d'estabilitat de la barreja 

 - Temperatura mínima d'aplicació 

 - Temps d'assecatge 

 - Rendiment teòric en m/l 

 - Color 

 OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions. 

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 e tiquetat), 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:  Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 

etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà 

en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control 

de recepció si ho creu convenient. 

- Comprovació de l’estat de conservació  de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 

- Recepció  del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

     - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)  
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     - Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1 

     - Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)  

     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)  

     - Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà  de 

realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ: 

- Recepció  del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

     - Esmalt sintètic: 

          - Assaigs sobre la pintura líquida: 

               - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

               - Punt d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

               - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 

               - Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)  

               - Índex de despreniments INTA 16.02.88 

               - Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 

               - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

               - Resistència a l’abrasió d’una capa UNE 48250 

               - Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

               - Conservació de la pintura INTA 16.02.26 

     - Esmalt de poliuretà: 

          - Assaigs sobre la pintura líquida: 

               - Punt d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
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               - Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

               - Índex de despreniments INTA 16.02.88 

               - Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 

               - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

               - Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 

               - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 

               - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 

               - Resistència a l’abrasió d’una capa UNE 48250 

               - Resistència a agents químics UNE 48027 

               - Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

               - Resistència al calor UNE 48033 

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà  de 

realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 

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 pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i /o certificats, així com els que presentin mal estat de 

conservació i/o emmagatzematge. 

En cas d’observar deficiències en l’estat de conservació d’ un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s’incrementarà la inspecció, en 

primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 

subministrament.  

Els assaigs d’identificació han de resultar d’acord a les es pecificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En 

cas d’incompliment, es realitzarà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats 

estiguin d’acord a dites especificacions. 

 

 

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
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B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS S UPERFICIALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B8ZA5000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a envernissats, emprimacions i tracta ments superficials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitr à, resina epoxi i dissolvent i per un 

catalitzador format per una solució  de poliamina, poliamida o d'altres 

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de m ini de plom electrolític, modificada 

eventualment amb oli de llinosa 

- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini  de plom electrolític barrejada amb olis i 

dissolvents 

 - Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de  clorocautxú modificat 

 - Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de 

poliuretà soles o modificades 

 - Emprimació de làtex: Emprimació de polímer viníl ic en dispersió 

 - Emprimació fosfatant a base de resines vinílique s o fenòliques, soles o modificades que 

catalitzen en ser barrejades amb un activador 

- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, e l component principal del qual és el clorur 

de metilè amb dissolvents i altres additius 

 - Decapant de baixa alcalinitat: producte específi c per a paviments delicats, es composa 

bàsicament de tensioactius aniònics i sabons. 

- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral form ada per polímers orgànics o inorgànics, 

impermeable, de resistència quí mica alta enfront d els àcids orgànics i inorgànics 

- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents 

fungicides i insecticides per a evitar el to blavó s i el podriment 

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix  i ciment i paviments porosos 

- Solució de silicona 

 - Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb  resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents 

 - Vernís sintètic, format per un aglomerant de res ines alquídiques, soles o modificades, i 

amb additius modificadors de la brillantor 

 - Vernís de poliuretà d'un component, format per u n aglomerant de resines de poliuretà, soles 

o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosf èrica, dissolt en dissolvents adequats 

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format pe r un aglomerant de resines hidroxilades, 

soles o modificades, que catalitzen en ser mesclade s amb un isocianat 

 - Vernís de poliuretà uretanat, format per resines  uretanades 
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 - Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 

 - Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a  base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  

VERNÍS: 

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa unif orme desprès de l'assecatge. 

VERNÍS GRAS: 

Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 

VERNÍS SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) n i de colofonia (INTA 16 04 22). 

Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

 Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30 °C 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5 

 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR ( INTA 16 02 88):  >= 4 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 5 h 

     - Totalment sec:  < 12 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moder ats 

VERNÍS DE POLIURETÀ: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30 °C 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5 

 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR ( INTA 16 02 88):  >= 4 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 10 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petit s 

- Adherència i resistència a l'impacte: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                         │A les 24 h │ Al cap de 7 dies │ 
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│ 
│Adherència al quadriculat:               │  100%    │     100%        │ 
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│Impacte directe o indirecte:             │          │                 │ 
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │   Bé     │  Ha de complir  │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 - Resistència a la càrrega concentrada  en movimen t (UNE 56-814): Danys moderats   

 - Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Da nys petits  

 - Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816 ): Danys petits  

 - Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  

- Resistència química: 

     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 

     - Al xilol:  Cap modificació 

     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

     - A l'aigua:  15 dies 

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts 

 Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16  02 29):  2 - 8 h 

 VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

 VERNÍS FENÒLIC: 

Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h 

 VERNÍS D'UREA-FORMOL: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30 °C 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 16 02 89):  >= 5 

 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR ( INTA 16 02 88):  >= 4 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 30 min 

     - Totalment sec:  < 3 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

BREA EPOXI: 

El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir , no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 

durs (INTA 16 02 26). 

Relació resina epoxi/quitrà:  40/60 

 Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C 

 Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h 

 Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres 

 Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha  de complir 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 Pasarela peatonal sobre las vías del tren que sepa ran el barrio de Santa 
Eulàlia del Parque de La T 

 

 

 

 

92 

  

Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de c omplir 

 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 

 - Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25° C 

 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (IN TA 16 02 89):  > 3 

 - Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16  02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment seca:  < 6 h 

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, AST M B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 

D.610-68):  >= 150 h 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva  aplicació amb brotxa. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 

 Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 0 2 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 18 h 

 Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/k g 

 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva  aplicació amb brotxa o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 

 Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 0 2 29): 

- Al tacte:  < 45 min 

- Totalment seca:  < 4 h 

 Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/k g 

 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva  aplicació amb brotxa o pistola. 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02  29): 

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 2 h 

 Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/k g 

 IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs 
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- Ha de tenir una consistència adequada per a la se va aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa i ha de fluir bé , i ha de deixar una cap a uniforme després de l’assecat 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 30 min 

     - Totalment seca:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitaci ó, no ha de tenir coàguls, pells ni 

dipòsits durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la se va aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa i ha de fluir bé , i ha de deixar una cap a uniforme després de l’assecat 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 15 min 

     - Totalment seca:  < 1 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 

 - Adherència (UNE 48032):  <= 2 

LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT: 

Dilució del 25 al 50% 

Un cop aplicat no ha d’alterar el color del materia l sobre el qual s’ha aplicat 

pH (c.c.): 10,5 

PINTURA DECAPANT: 

Ha de ser d'evaporació ràpida. 

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintur a en pocs minuts. 

Ha de tenir una consistència per a la seva aplicaci ó amb brotxa o espàtula. 

POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 

Temps d'assecatge:  <= 30 min 

Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h 

 Pes específic:  13 kN/m3 

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 

Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (IN TA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs. 

Ha de tenir una consistència adequada per a impregn ar bé les fibres. 

Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 

pH sobre T.Q.:7,75 

SEGELLADORA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva ap licació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir i anivellar bé , i ha de deixar  una capa uniforme després de l’assecat 

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 

 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30° C 

 - Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16  02 29): 
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     - Al tacte:  30 min   - 4 h 

     - Totalment seca:  < 12 h 

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/k g 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

SOLUCIÓ DE SILICONA: 

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 

de impregnar bé les superfícies  poroses sense deix ar pel·lícula. 

Rendiment:  > 3 m2/l 

 Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al  sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

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

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 

 - Identificació del producte 

- Acabat, en el vernís 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Data de caducitat 

 - Instruccions d'ús 
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 - Dissolvents adequats 

 - Límits de temperatura 

 - Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

 - Toxicitat i inflamabilitat 

 - Color, en el vernís de poliuretà de dos components 

 - Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 

 - Proporció mescla: Base/activador, en l’emprimació  fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions. 

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 e tiquetat), 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:  Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 

etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà 

en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control 

de recepció si ho creu convenient. 

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D’ELEMENTS METÀL· LICS: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció  del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

     - Assaigs sobre pintura líquida: 

          - Dotació de pigment 

          - Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 

          - Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
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          - Temperatura d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

          - Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 

          - Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

          - Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

     - Assaigs sobre pel·lícula seca: 

          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 

          - Adherència  UNE EN ISO 2409 

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà  de 

realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs segü ents, 

realitzats per un laboratori acreditat: 

     - Temperatura d’inflamació INTA 160.232A 

     - Índex d’anivellament INTA 160289 

     - Índex de despreniment INTA 160.288 

     - Temps d’assecat INTA 160.229 

     - Envelliment accelerat INTA 160.605 

     - Adherència UNE EN ISO 2409 

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà  de 

realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 

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 EN IMPRIMACIÓ D’ELEMENTS METÀL·LICS: 

No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i /o certificats, així com els que presentin mal estat de 

conservació i/o emmagatzematge. 
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En cas d’observar deficiències en l’estat de conservació d’ un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s’incrementarà la inspecció, en 

primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 

subministrament.  

Els assaigs d’identificació han de resultar d’acord a les es pecificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En 

cas d’incompliment, es realitzarà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats 

estiguin d’acord a dites especificacions. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega del s certificats de qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie 

completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris. 

 

 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1 - BARANES I AMPITS 
BB12 - BARANES D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BB121EA0,BB126FB2. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 

S'han considerat els tipus de baranes següents: 

- De perfils buits d'acer 

 - De perfils IPN 

 BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes s uperficials. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils han d e complir el que s'especifica a la 

documentació tècnica del projecte. 

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per  arc o per resistència). 

S'admet també la unió amb cargols autoroscants en e l cas que el perfil tingui plecs fets 

especialment per a allotjar les femelles dels cargo ls. 
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El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no so lidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 

sotmesos a les condicions de carga més desfavorable s, la fletxa sigui < L/250. 

La disposició dels barrots serà de tal manera que n o ha de permetre el pas a cap punt, d'una 

esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 

Els muntants han de portar incorporats els disposit ius d'ancoratge previstos al projecte. 

Toleràncies: 

- Llargària del perfil:  ± 1 mm 

 - Secció del perfil:  ± 2,5% 

 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Torsió del perfil:  ± 1°/m 

 - Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

 BARANES DE PERFILS IPN: 

Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en 

calent. 

La separació entre muntants ha de ser <= 2 m 

Les dimensions del tub i dels muntants han de ser l es especificades en el projecte. 

Les superfícies dels perfils han de ser llises, uni formes i sense defectes superficials. 

El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la  seva llargària. 

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

zinc.  

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

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

galvanitzar. 

 Tipus d'acer:  S275JR 

Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 

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

exigides i amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els fo cus d'humitat i de les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

BARANES DE PERFILS IPN: 

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de  portar gravades en relleu les sigles del 

fabricant i el símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els fo cus d'humitat i de les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

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

OPERACIONS DE CONTROL: 

Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 

etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà 

en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control 

de recepció si ho creu convenient. 

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

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l’aspecte del recobriment galvanitzat. 

- Recepció  del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al plec amb els assaigs corresponents a la 

classificació de la barana (UNE 85238). 

     - Assaigs estàtics 

     - Assaigs dinàmics 

     - Assaigs de seguretat 

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

- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461): 

     - Massa de recobriment (mètode magnètic)  

     - Assaig d’adherència del  

     - Comprovació geomètrica 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons UNE 85240. 

L’aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d’adherè ncia i massa del galvanitzat han de ser conformes a les especificacions 

del plec.  
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Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les tolerà ncies especificades. En cas 

contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin 

d’aparèixer incompliments per tal d’acceptar el lot corresponent. 

 

 

BB3 - REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS 
BB32 - REIXES D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BB321A00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt de perfils que conformen un bastiment i un entramat de platines d’ acer galvanitzat, 

que formen el reixat. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils esca irats. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions  o defectes superficials. 

L’entramat ha d’estar fixat al bastidor. No ha de t enir guerxaments. 

La unió entre els perfils i la del bastidor cal que  sigui per soldadura (per arc o per 

resistència). 

Els perfils han de ser d’acer galvanitzat en calent , per un procés d’immersió contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  a tota la superfície. No ha de tenir 

esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobr iment. 

Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura d e pols de zinc amb resines (galvanitzat en 

fred). 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >=  345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

 Toleràncies: 

- Llargària dels perfils:  ± 1 mm 

- Gruixos:  ± 0,5 mm 

- Secció dels perfils:  ± 2,5% 

 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Torsió del perfil:  ± 1°/m 

 - Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1° 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb els elements que calguin per t al d'assegurar el seu escairat, rectitud i 

planor. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els fo cus d'humitat i de les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1 - VIDRES PLANS 
BC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BC151D01. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Vidre format per varies llunes unides per calandrat ge i fusió en autoclau d'una làmina de 

butiral de polivinil intercalada, capaç  de proporc ionar una protecció contra atacs manuals o 

de projectils. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir les cares paral·leles i pulides. 

Les llunes que formen el vidre laminar i  el vidre laminar de seguretat han de ser d’algun 

dels tipus següents: 

- vidre de silicat sodocàlcic segons norma UNE-EN 5 72-1 

- vidre borsilicatat segons norma UNE-EN 1748-1-1 

- vitroceràmica segons UNE-EN 1748-2-1 
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- vidre de silicat sodocàlcic termoendurit segons U NE-EN 1863-1 

- vidre de silicat sodocàlcic trempat tèrmicament s egons UNE-EN 12150-1 

- vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament s egons UNE-EN 12337-1 

- vidre borsilicatat de seguretat trempat tèrmicame nt segons UNE-EN 13024-1 

- productes de vidre de silicat alcalinoterri segon s UNE-EN 14178-1 

- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri tremp at tèrmicament i tractat “heat soak” segons 

UNE-EN 14179-1 

- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri tremp at tèrmicament segons UNE-EN 14321-1 

Classificació dels vidres resistents a l’impacte ma nual (segons UNE-EN 356): 

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

¦ Categoria ¦Alçària caiguda¦ Nombre total¦   Desig nació codi   ¦ 

¦resistència¦     (mm)      ¦    de cops  ¦categori a resistència¦ 

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

¦    P1A    ¦     1 500     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P1A      ¦ 

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

¦    P2A    ¦     3 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P2A      ¦ 

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

¦    P3A    ¦     6 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P3A      ¦ 

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

¦    P4A    ¦     9 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P4A      ¦ 

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

¦    P5A    ¦     9 000     ¦3x3 triàngle ¦     EN 356 P5A      ¦ 

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

¦    P6B    ¦       -       ¦   30 a 50   ¦     EN 356 P6B      ¦ 

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

¦    P7B    ¦       -       ¦   51 a 70   ¦     EN 356 P7B      ¦ 

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

¦    P8B    ¦       -       ¦  més de 70  ¦     EN 356 P8B      ¦ 

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

Classificació dels vidres resistents als atacs de p rojectils (segons UNE-EN 1063): 

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

¦      ¦                              ¦             Condicions assaig             ¦ 

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

¦CLASSE¦  Tipus ¦  Calibre ¦   Tipus  ¦  Massa ¦  D ist.  ¦  Vel.  ¦  Num. ¦ Dist. ¦  

¦      ¦  arma  ¦          ¦          ¦   (g)  ¦   tir   ¦impacte ¦impact.¦imapct.¦  

¦      ¦        ¦          ¦          ¦        ¦   (m)   ¦ (8m/s) ¦       ¦ (mm)  ¦ 

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

¦ BR1  ¦  rifle ¦  0,22 LR ¦   L/RN   ¦ 2,6±0,1¦10, 00±0,5¦ 360±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 

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

¦ BR2  ¦  arma  ¦   9  mm  ¦ FJ/RN/SC ¦ 8,0±0,1¦ 5, 00±0,5¦ 400±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 

¦      ¦  curta ¦   Luger  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦  

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

¦ BR3  ¦  arma  ¦0,357 Rem.¦ FJ/CB/SC ¦10,2±0,1¦ 5, 00±0,5¦ 430±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 

¦      ¦  curta ¦  Magnum  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦  

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

¦ BR4  ¦  arma  ¦ 0,44 Rem.¦ FJ/FN/SC ¦15,6±0,1¦ 5, 00±0,5¦ 440±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 

¦      ¦  curta ¦  Magnum  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦  
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¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦--- ------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦ BR5  ¦  rifle ¦  5,56x45 ¦FJ/PB/SCP1¦ 4,0±0,1¦10, 00±0,5¦ 950±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 

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

¦ BR6  ¦  rifle ¦  7,62x51 ¦ FJ/PB/SC ¦ 9,5±0,1¦10, 00±0,5¦ 830±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 

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

¦ BR7  ¦  rifle ¦  7,62x51 ¦ FJ/PB/HC1¦ 9,8±0,1¦10, 00±0,5¦ 820±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 

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

¦ SG1  ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10, 00±0,5¦ 420±20 ¦   1   ¦   -   ¦ 

¦      ¦        ¦          ¦   massís ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 

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

¦ SG1  ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10, 00±0,5¦ 420±20 ¦   3   ¦125±10 ¦ 

¦      ¦        ¦          ¦   massís ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 

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

El gruix nominal ha de ser la suma del gruix nomina l dels vidres i plà stics que el composen i 

el gruix dels intercaladors. 

- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats obti nguts per laminació: 

La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels 

components de cadascuna de les llunes que conformen  els productes vitris bàsics que 

constitueixen els vidres segons les seves normes (U NE-EN 1748-1-1, UNE-EN 1748-2-1, UNE-EN 

572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, UN E-EN 572-6 ). No cal tindre en compte la 

tolerància del gruix de l’intercalador si el gruix total d’aquest es < 2 mm. En el cas de que 

el gruix total de l’intercalador >= 2 mm, aleshores  s’aplicarà una tolerància de ± 2 mm.  Per 

als panells de plàstic, les toleràncies del gruix h an de considerar-se com equivalents a les 

del vidre pla del mateix gruix nominal. 

- Tolerà ncia sobre el gruix en vidres laminats con juntats per decantació: 

La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels 

components de cadascuna de les llunes que conformen  els productes vitris bàsics que 

constitueixen els vidres segons les seves normes, e s a dir UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 

572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6 i la tolerància d els intercaladors fosos. Per als panells de 

plàstic, les toleràncies del gruix han de considera r-se com equivalents a les del vidre pla 

del mateix gruix nominal. Les toleràncies admissibl es per als intercaladors fosos són les 

següents: 

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

¦ Gruix dels intercalador ¦Toleràncies¦ 

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

¦              < 1 mm     ¦ ± 0,4 mm  ¦ 

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

¦    => 1 mm a < 2 mm     ¦ ± 0,5 mm  ¦ 

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

¦    => 2 mm a < 3 mm     ¦ ± 0,6 mm  ¦ 

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

¦    => 3 mm              ¦ ± 0,5 mm  ¦ 

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

Toleràncies de l’amplària i la llargària per a mide s fixes: 

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

¦       Toleràncies t de l'amplària B i la llargàri a H (mm)          ¦ 

¦-------------------------------------------------- ------------------¦ 
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¦                              ¦       Gruix nomina l > 8 mm          ¦ 

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

¦  Dimensions  ¦ Gruix nominal ¦ Tots els panells ¦ Al menys un panell¦ 

¦nominals B ó H¦   =< 8 mm     ¦ de gruix nominal ¦  de gruix nominal ¦ 

¦     (mm)     ¦               ¦      < 10 mm     ¦      => 10 mm     ¦ 

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

¦    < 1 100   ¦     + 2,0     ¦      + 2,5       ¦        + 3,5      ¦ 

¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦        - 2,5      ¦ 

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

¦    < 1 500   ¦     + 3,0     ¦      + 3,5       ¦        + 4,5      ¦ 

¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦        - 3,0      ¦ 

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

¦    < 2 000   ¦     + 3,0     ¦      + 3,5       ¦        + 5,0      ¦ 

¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦        - 3,5      ¦ 

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

¦    < 2 500   ¦     + 4,5     ¦      + 5,0       ¦        + 6,0      ¦ 

¦              ¦     - 2,5     ¦      - 3,0       ¦        - 4,0      ¦ 

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

¦    > 2 500   ¦     + 5,0     ¦      + 5,5       ¦        + 6,5      ¦ 

¦              ¦     - 3,0     ¦      - 3,5       ¦        - 4,5      ¦ 

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

Donades les fulles nominals de l’amplària B i la ll argària H d’ una fulla, aquesta s’ha de 

poder inscriure en l’interior d’un rectangle format  a partir de les dimensions nominals 

incrementades per la tolerància límit superior i ci rcumscriure en  un rectangle format a 

partir de les dimensions nominals reduïdes la toler ància límit inferior. Els costats d’aquests 

rectangles han de restar paral·lels entre si i han de tenir el mateix centre. 

Valors màxims de desplaçaments (mala alineació d’un a de les vores de les fulles de vidre o de 

plàstic que formen el vidre laminat): 

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

¦ Dimensions nominals B ó H ¦ Desplaçament màxim ad missible ¦ 

¦           (mm)            ¦            (mm)               ¦ 

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

¦       B, H =< 1 000       ¦             2,0 mm            ¦ 

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

¦  1 000 < B, H =< 2 000    ¦             3,0 mm            ¦ 

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

¦  2 000 < B, H =< 4 000    ¦             4,0 mm            ¦ 

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

¦          B, H > 4 000     ¦             6,0 mm            ¦ 

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

Defectes puntuals admissi bles a la part visible (s egons UNE-EN ISO 12543-6): 

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

¦   Dimensió  ¦          ¦  0,5 < d =< 1,0 ¦               1,0 < d =< 3      ¦ 

¦ defectes d  ¦          ¦                 ¦                                 ¦ 

¦    (mm)     ¦          ¦                 ¦                                 ¦ 

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

¦   Dimensió  ¦          ¦     Per a       ¦      ¦         ¦        ¦        ¦ 
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¦   panell A  ¦          ¦   qualsevol     ¦ A=<1 ¦  1<A=<2 ¦ 2<A=<8 ¦   A>8  ¦ 

¦    (mm2)    ¦          ¦     mida        ¦      ¦         ¦        ¦        ¦ 

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

¦  Nombre de  ¦ 2 fulles ¦Sense limitació, ¦  1   ¦    2    ¦  1/m2  ¦ 1,2/m2 ¦ 

¦  defectes   ¦ 3 fulles ¦no obstant, sense¦  2   ¦    3    ¦ 1,5/m2 ¦ 1,8/m2 ¦ 

¦ admissible  ¦ 4 fulles ¦acumulació de    ¦  3   ¦    4    ¦  2/m2  ¦ 2,4/m2 ¦ 

¦             ¦ =>5 full ¦defectes         ¦  3   ¦    5    ¦ 2,5/m2 ¦  3/m2  ¦ 

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

Es dóna una acumulació de defectes si quatre o més defectes es troben a una distà ncia 

inferior a 200 mm entre si. Aquesta distància es re dueix a 180 mm per als vidres laminats 

composats per 3 panells; a 150 mm per als vidres la minats composats per 4 panells i a 100 mm 

per a vidres laminats composats per 5 o més panells . 

El nombre de defectes admissibles de la taula anter ior s’ha d’augmentar en 1 unitat per cada 

intercalador de gruix superior a 2 mm. 

Defectes lineals a la part visible (segons UNE-EN I SO 12543-6): 

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

¦ Superfície del panell ¦  Nombre defectes lineals admissibles  ¦ 

¦                       ¦        de llargària => 30  mm          ¦ 

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

¦       =< 5 m2         ¦            no admissible              ¦ 

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

¦       5 a 8 m2        ¦                  1                    ¦ 

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

¦        > 8 m2         ¦                  2                    ¦ 

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

Només son admissibles defectes lineals inferiors a 30 mm de llargària. 

En el cas de vores emmarcades, s’admeten defectes a  la zona de les v ores que no sobrepassin 

els 5 mm de diàmetre. Per als panells =< 5 m2, l’am plària de la zona de les vores és de 15 mm. 

Per als panells de dimensions  > 5 m2, l’amplària d e la zona de les vores s’ incrementa a 20 

mm. Si apareixen bombolles, aquesta zona no ha d’ex cedir del 5% de la zona de les vores. 

No s’admeten fissures. 

No s’admeten plecs o ratllades a la zona visible 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alteri n les seves característiques. 

Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniq ues (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 

contra les accions quími ques (impressions i altera cions d'adherència entre les llunes i la 

làmina de butiral de polivinil, produïdes per la hu mitat). 

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a mà xim i amb un pendent del 6% respecte de 

la vertical. 

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjança nt intercaladors i recolzat sobre 

travessers de fusta o d'un material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície necessària subministrada a l'obra,  amidada segons les especificacions de la 

DT. 

S'han de considerar les respectives dimensions d'ac ord amb els criteris següents: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/u nitat 

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas  que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 14449:2006 Vidrio para la edificación. Vidri o laminado y vidrio laminado de seguridad. 

Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 

UNE-EN 356:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de s eguridad. Ensayo y clasificación de la 

resistencia al ataque manual. 

UNE-EN 1063:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la 

resistencia al ataque por balas. 

UNE-EN ISO 12543-5:1999 Vidrio para la edificación.  Vidrio laminado y vidrio laminado de 

seguridad. Parte 5: Dimensiones y acabado de bordes . (ISO 12543-5:1998). 

UNE-EN ISO 12543-6:1998 Vidrio para la edificación.  Vidrio laminado y vidrio laminado de 

seguridad. Parte 6: Aspecto. (ISO 12543-6:1998). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si els vidres es situen  en àrees de risc d’impacte d’acord amb CTE, de superfícies envidriades que no disposin de protecció tindran una 

classificació de prestacions X(Y)Z determinat per la UNE-EN 12600. Els valors X(Y)Z en funció de la diferència  de cota entre els dos costats 

de la superfície envidriada: 

  - Desnivell > 12m:    X=qualsevol;   Y= B o C;    Z=1 

  - Desnivell > 0,55m i < 12m:    X= qualsevol   ;  Y= B o C;   Z=1 o 2 

  - Desnivell < 0,55m:    X= 1,2 o 3;  Y= B o C;  Z= qualsevol 

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, 

els valors per les propietats següents: 

- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 

- Factor solar 

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

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

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no necessiten 

sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 

modificacions),  
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 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes sense 

necessitat d'assaig,  

 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos 

de seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica,  

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,  

 - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions,  

 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E:   

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  

 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al foc,  

 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:   

     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE  

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. El sí mbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certificació (nomé s per als productes amb sistema de certificació 1) 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els 2 últims dígits de l‘any en que es fixa el marcat 

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 

- Referència a la norma europea UNE-EN 14449 

- Descripció del producte: nom genèric, material, mides i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: 

     - Valors presentats com designació normalitzada 

     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial: 

          - Resistència al foc 

          - Reacció al foc 

          - Comportament davant del foc exterior 
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          - Resistència a la bala 

          - Resistència a l’explosió 

          - Resistència a l’efracció (propietats de trencament i resistència a l’atac) 

          - Resistència a l’impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l’atac) 

          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 

          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 

          - Aïllament al soroll aeri directe 

          - Propietats tèrmiques 

          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 

          - Propietats de radiació (característiques de l’energia solar) 

     - Característiques a les que s’aplica l’opció “Prestació No Determinada” (NPD) 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs segü ents, 

realitzats per un laboratori acreditat: 

     - Duresa al ratllat (Mohs) 

     - Coeficient de transmisió tèrmica 

     - Característiques geomètriques 

 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. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es pot prescindir de la 

presentació dels assaigs de control de recepció. 

OPERACIONS DE CONTROL EN VIDRE TREMPAT: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció. 
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- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, i ncloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat: 

     - Pes. 

     - Índex d’atenuació acústica (ISO R-140). 

     - Característiques lluminoses: 

          - Factor de transmissió lluminosa 

          - Factor de reflexió lluminosa 

          - Factor solar. 

     - Característiques energètiques: 

          - Factor de transmissió energètica. 

          - Factor de reflexió energètica. 

          - Factor d’absorció energètica. 

     - Duresa al ratllat (Mohs) 

     - Coeficient de transmisió tèrmica 

     - Resistència a l’impacte (CTE SU) 

     - Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43-018). 

     - Característiques geomètriques. 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubte s de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el 

material rebut, a càrrec del contractista. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es pot prescindir de la 

presentació dels assaigs de control de recepció. 

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: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega del s certificats de qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie 

completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
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 Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d’incompliment, s’ha de 

repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble nú mero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats 

obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 

 

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENT ILACIÓ ESTÀTICA 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALI TZACIONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDKZH5C0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

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

materials complementaris per a pous de registre. 

 S'han considerat els elements següents: 

 - Bastiment i tapa per a pous i pericons de regist re de canalitzacions 

S’ han considerat els materials següents per a tape s i reixes 

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats  per a suportar les càrregues del trànsit. 

 Els dispositius de cobriment i tancament utilitzat s en zones de circulació de vianants i/o de 

vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE- EN 124, en alguna de les classes següents: 

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzade s només per vianants i ciclistes. 

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

aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que me surada a partir de la vorada de la vorera 

s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2  m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carr ers de vianants), vorals estabilitzats i 

zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicl es de gran tonelatje (paviments 

d’aeroports, molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particul arment elevades (paviments d’aeroports) 

Tots els elements que formen el dispositiu han d’ e star protegits contra la corrossió. 
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El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que pu guin perjudicar el seu bon estat per tal de 

ser utilitzat. 

Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la s uperficie superior antilliscant. 

 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o  qualsevol altre material, ambdós han de 

tenir una adherencia satisfactoria. 

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus  as sentaments. El conjunt no ha de produir 

soroll al trepitjar-lo. 

Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la se va posició contra el desplaçament degut al 

trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 

 La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del ba stiment per algún dels següents 

procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny 

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

eina d’us normal. 

El diss eny del conjunt ha de garantir la posició c orrecta de la tapa o reixa en relació amb 

el bastiment. 

S’ han de preveure dispositius que permetin garanti r un desbloquejament de la tapa o reixa i 

la seva apertura. 

 La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 

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

ha de contribuir a l’esta bilitat de la reixa o tap a en condicions d’us. 

L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancame nt de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 

de ser com a mínim de 100 mm. 

 La superficie superior de les reixes, tapes i bast iment ha de ser plana, només les reixes de 

la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.  

 El pas lliure dels dispositius de tancament utilit zats com a pas d’home, s’han d’ajustar a 

les normes de seguretat en funció del lloc a on s’i nstal·lin. En general han de tenir un 

diàmetre mínim de 600 mm. 

La franquicia total entre els diferents elements de ls dispositius de cobriment i tancament, 

han de complir les especificacions següents: 

- Un o dos elements: 

     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o més elements: 

     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 

Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >=  50 mm 

Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Guerxament:  ± 2 mm 

 Si el dispositiu de tancament te forats de ventila ció, aquests han de complir les condicions 

següents: 

Superfície de ventilació: 
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- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un  cercle, amb un diàmetre igual a la pas 

lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 

Dimensions dels forats de ventilació: 

- Ranures: 

     - Llargària:  <= 170 mm 

     - Amplària: 

          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 

- Forats: 

     - Diàmetre: 

          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasa da amb el bastiment. 

L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa obe rta, ha de ser com a mínim de 100º. 

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a 

l’element completament. 

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

La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha  de tenir bullofes, escrostonament, ni 

altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15  a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfí cies de contacte entre el bastiment i la ta pa, han d’estar protegides amb una xapa de 
fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada di sseny 

Resistència característica a la compressió  del for migó després de 28 dies: 

- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 

- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 

Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’ac er:  >= 20 mm 

ELEMENTS DE FOSA: 

 La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gr is normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) 

o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conf orme a la norma UNE-EN 1563). 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta,  d'òxid o de qualsevol altre tipus de 

residu. 

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, re baves, bufaments, inclusions de sorra, 

gotes fredes, etc.). 

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 

fosa blanca. 
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Les dimensions de la cara inferior han de ser més p etites que les corresponents a la cara 

superior. 

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

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndric a (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 

 Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 

 Contingut de sofre:  <= 0,14% 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

BASTIMENT I TAPA O REIXA: 

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 

conté i les seves dimensions. 

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

deformacions o danys  que alterin les seves caracte rístiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

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

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

calidad. 

ELEMENTS DE FOSA GRIS: 

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, característ icas y condiciones de suministro de piezas 

moldeadas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè 

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’ acord a les condicions del plec. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 

En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 

20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 

 

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANI SMES 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG22TK10. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàme tre nominal. 

Es consideraran els següents tipus de tubs: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’e xterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d’halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exte rior i llisa la interior 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que l es seves característiques en ú s normal 

siguin segures i sense perill per a l'usuari i el s eu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i  altres defectes que pugin fer malbé els 

conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.  
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El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabr icant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

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

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la condu cción de cables. Parte 1: Requisitos 

generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductore s. Diámetros exteriores de los tubos para 

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y acce sorios. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

 - Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació  als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs  

- Assaigs: 
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     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

     - Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

     - Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/  UNE-EN ISO 1461 

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació  de safates i aleatòriament un tub de cada mida 

instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 

Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

OPERACIONS DE CONTROL EN TU BS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- En cada subministrament: 

     - Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i elements d’unió. 

     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 

     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec. 

     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 

- Per a cada tub de les mateixes caracterí stiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1): 

     - Resistència a compressió 

     - Impacte  

     - Assaig de corbat 

     - Resistència a la propagació de la flama  

     - Resistència al calor 

     - Grau de protecció 

     - Resistència a l’atac químic 

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.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de 

procediment de cada assaig concret. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 

fabricant. 

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció  visual o les comprovacions geomètriques. 

Es compliran les condicions dels assaigs d’identificació  segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4. 

 

 

BG23 - TUBS RÍGIDS METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG23EA10. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nom inal. 
S’han contemplat els següents tipus de tubs: 
- Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvan itzat Sendzimir  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiormen t com exteriorment. 

Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació. 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que l es seves característiques en ú s normal 

siguin segures i sense perill per a l'usuari i el s eu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i  altres defectes que pugin fer malbé els 

conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabr icant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs p rotegits 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 subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la condu cción de cables. Parte 1: Requisitos 

generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductore s. Diámetros exteriores de los tubos para 

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y acce sorios. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

 - Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació  als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs  

- Assaigs: 

     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

     - Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
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     - Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/  UNE-EN ISO 1461 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació  de safates i aleatòriament un tub de cada mida 

instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.  

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

 

BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BG312140. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

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

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

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

S’han considerat els tipus de cables següents: 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sot a coberta única) amb aïllament de polietilè 

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

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sot a coberta única) amb aïllament de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’hal ògens a base de poliolefina, de baixa 

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

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

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europ ea de Lliure Canvi. 

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

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

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

i UNE 21-022. 
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La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni  d'altres defectes visibles a la seva 

superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 

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

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

raonablement cilíndrica. 

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

superfície. 

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

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

- Cables unipolars:  

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

- Com a conductor neutre: Blau 

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 

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

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, ma rró i gris 

- Cables tetrapolars: 

- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negr e i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, ne gre i gris,  Neutre: Blau 

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

verd 

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

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

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

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

 Tensió màxima admissible (c.a.): 

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

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

Toleràncies: 

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

especificat) 

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

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

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

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

identificació de la secció dels conductors de fase.  

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

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

La coberta ha de se d’ una mescla de material termo plàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha 

de complir les especificacions de la norma UNE 2112 3-4. 
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Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En bobines. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
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 

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

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de se cción recta circular. Características 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductore s aislados de los cables. 

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

de los cables eléctricos. 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductore s aislados de los cables. 

UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 

* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cabl es. 

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

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

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

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

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

Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reti culado y cubierta de poliolefina. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tipus de conductor 

 - Secció nominal 

 - Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 

 - Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 
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 OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 

- Control final d’identificació 

- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que s’especifica en la taula d’assaigs i de quantificació dels 

mateixos. 

- Assaigs: 

A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada 

cas: 

     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 

     - Resistència d’aïllament (REBT) 

     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 

     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 

A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les 

exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat.  

     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Despreniment d’halògens:  1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 
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Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa 

especialitzada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a 

totes les bobines. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà  un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del 

material que la composa. 

 

 

BGD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGD14310. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de  coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària 

, de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta p er una capa de protecció de coure que l'ha 

de cobrir totalment. 

Gruix del recobriment de coure: 
┌────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus          │ Estàndard │ 300 micres │ 
│───────────────│───────────│────────────│ 
│Gruix (micres) │   >= 10   │   >= 300   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

Toleràncies: 

- Llargària:  ± 3 mm 

 - Diàmetre:  ± 0,2 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En feixos. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

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

Baja Tensión. REBT 2002 
 
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. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 

- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà  segons criteri de la DF. 

 

 

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL ·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS,  CANALS I SAFATES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BGW23000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o  safates, de tipus plàstiques o 

metàl·liques. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser  adequats per a tubs, canals o safates, i 

no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualit at i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impa ctes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessari s per al muntatge d'un metre de tub, d'un 

metre de canal o d'un metre de safata. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BGYD1000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Part proporcional d'elements especials per a piquet es o per a plaques de connexió a terra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser  adequats per a piques de connexió a terra 

o per a plaques de connexió a terra, i no han de fe r disminuir, en cap cas, la seva qualitat i 

bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impa ctes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials n ecessaris per al muntatge d'una pica de 

connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
BHGA - CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BHGAU010. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Centres de comandament i control de les instal·lac ions d'enllumenat. 
 Es contemplen els següents elements: 
- Armari metàl·lic 
- Equips de contatge 
- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a  l’accionament, comprobació i modificació 
dels paràmetres de funcionament de les instalacions  d’enllumenat 

ARMARI METÀL·LIC: 
 Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatg e i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. Ha de portar tapetes amb junt 
d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a l a seva fixació. 

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
 La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts mitjançant 
panys de triple acció amb varilla d’acer inoxidable  i maneta metàl·lica proveïda de clau 
normalitzada per companyia i suport per a bloquejar  amb cadenat. 
Les portes han de ser plegades en el seu perímetre.  

Les frontisses de la porta han de ser interiors i l 'obertura ha de ser superior a 120°. 

El cos, la placa de muntatge i la tapa han de porta r borns de presa de terra. 
Ha de tenir un sostre inclinat per a la protecció c ontra la pluja. 
Ha de tenir uns anells de suspensió a la part super ior per a la seva manipulació durant les 
operacions de transport i col·locació. Aquest anell s s’han de poder enretirar un cop l’armari 
es trobi a la seva posició definitiva.  

Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metac rilat transparent. 
Ha d’ estar pintat exteriorment amb pintura normali tzada RAL 7032. 
Ha de tenir il·luminació interior amb portalàmpades  estanc. 
Ha de tenir una presa de corrent per a les operacio ns de manteniment a dintre de l’armari. 
A l’interior del mòdul de companyia hi han d’anar e ls comptadors d’activa i reactiva, així com 
els rellotges de discriminació horària. 
La porta del mòdul de companyia ha d’incorporar un pany normalitzat per la mateixa companyia 
per facilitar les operacions de lectura de comptado rs, així com les de reparació i manteniment 
pròpies de la seva responsabilitat. 
Al mòdul d’abonat hi han d’anar els elements de com andament i protecció per a un màxim de 
quatre sortides. Ha d’estar preparat per a la conne xió del sistema centralitzat d’encesa. 
A la part interior de la porta de l’abonat hi const arà un esquema elèctric de la instal·lació 
amb el valor de les proteccions tèrmiques i diferen cials. 
Tots els mecanismes han d’anar muntats en caixes de  doble aïllament. Les caixes han de tenir 
forats per a la ventilació i per evitar la condensa ció al seu interior. 
Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s’h agin de manipular des de l’exterior han de 
tenir la corresponent obertura. 
A la porta d’abonat hi ha d'haver un portanotes a o n s’hi han d’anotar els avisos i 
instruccions especials que es puguin produir. 
 Material de la planxa: AISI 304 
Gruix de la xapa d'acer: >= 2 mm 
Potència màxima admissible: 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 380 V: 31,5 kW 
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- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 220 V: 20 kW 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 2.0 alimentats a 220 V: 20 kW 

EQUIP DE CONTATGE: 

Comptador d'inducció per a corrent altern format pe r: 

- Sòcol-caixa de borns 

- Tapa transparent de policarbonat injectat autoext ingible 

- Tapaborns de material aïllant premsat 

- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d' intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a 

l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic 

- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al supor t, situat a l'exterior 

Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no prese ntin perill per a les persones per 

temperatura excessiva o descàrrega elèctrica. 

No han de propagar foc. 

Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la  penetració de sòlids, pols i aigua. 

Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnè tiques i no han de generar pertorbacions 

radioelèctriques. 

Els tres primers elements s'han de poder precintar.  

Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V 

 Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A 

 Freqüència:  50 Hz 

 Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament 

Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X 

 Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir 
 ACTUADOR LOCAL: 
 Ha d’estar format per els següents aparells: 
- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l’alb a i del ocàs i canvi automàtic de l’hora 
hivern/estiu i possibilitat de correcció de ± 127 m inuts sobre les hores d’alba i ocàs. 
Reserva de marxa de 10 anys  
- Contactors de sortida programables independentmen t segons el rellotge astronòmic o a hores 
fixes 
- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a m esures de tensió, intensitat, potència 
activa i reactiva, factor de potència i comptadors d’ energia activa i reactiva i d’hores de 
funcionament. 
- Entrades digitals per contactes lliures de tensió  per als registres dels salts de les 
proteccions, selector de manual o automàtic, fotocè l·lula, etc. 
- Entrada analògica lliure de 4 - 20 mA 
- Registres de memòria RAM per a emmagatzemar histò rics: 
     - fins a 2469 registres de mesures elèctriques  
     - fins a 2869 registres d’alarmes o esdevenime nts 
- Canal de comunicacions RS232 optoaïllat per a la connexió d’un mò dem telefònic o radio 
- Canal de comunicacions RS485 optoaïllat per a la connexió  a altres elements del sistema de 
control 
- Muntatge en rail DIN 35 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

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

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

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

* UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI 529:1989). 

UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de clases 0,5, 1 y 2. 

 

 

BHGW - MATERIALS  AUXILIARES PER A CENTRES DE COMAN DAMENT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BHGWU001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Petit material auxiliar de connexió  i muntatge per  a armaris de protecció i control 
d'enllumenat públic 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser  adequats per a aparells de protecció i no 

han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 
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 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impa ctes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
 Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàr is per al muntatge d'un armari de protecció 
i control d'enllumenat públic 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

BL - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
BL2 - GUIES I PISTÓ PER A ASCENSORS HIDRÀULICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BL215210. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Guies i pistó per a ascensors hidràulics de passatg ers de 450 kg o 600 kg de càrrega útil, 

0,63 m/s de velocitat i aptes per a fer des de 2 fi ns a 7 parades. 

GUIES: 

Ha de consistir en un conjunt de perfils d'acer en T per a assegurar el desplaçament de la 

cabina, a més de ser el suport del funcionament de les falques del paracaigudes. 

Els perfils han d'estar ben calibrats i adreçats. 

Les guies han de ser d'acer estirat o en el seu cas  les superfícies de lliscament han de ser 

mecanitzades. 

La resistència de les guies, fixacions i els elemen ts d'unió ha de ser suficient per a 

suportar els esforços resultants de l'actuació del paracaigudes, del dispositiu de bloqueig i 

del de retenció i la possible fletxa produïda per u n descentrament  de càrrega. 

La cabina ha de traslladar-se al llarg de dues guie s rígides com a mínim. 

Perfil mínim segons la càrrega i la velocitat: 
┌───────────────────────────────────────┐ 
│ Velocitat │ Càrrega │    Perfil       │ 
│   (m/s)   │   (kg)  │     (mm)        │ 
│───────────│─────────│─────────────────│ 
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│   0,63    │   450   │ T 70 x 65 x 9   │ 
│   0,63    │   600   │ T 90 x 65 x 14  │ 
└───────────────────────────────────────┘ 

PISTÓ: 

Ha d'estar format per un cilindre d'acer estirat se nse soldadura per a transmetre a la cabina 

l'energia del grup tractor. 

L'èmbol ha de ser d'acer estirat en fred, rectifica t, polit i brunyit de 2 micres. 

Recorregut del pistó segons el nombre de parades: 
┌─────────────────────────────┐ 
│ Parades │ Recorregut pistó  │ 
│         │      (mm)         │ 
│─────────│───────────────────│ 
│    2    │     >= 3500       │ 
│    3    │     >= 6500       │ 
│    4    │     >= 9500       │ 
│    5    │     >= 12500      │ 
│    6    │     >= 15500      │ 
│    7    │     >= 18500      │ 
└─────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En caixes o empaquetats, amb la su perfície de lliscament de les guies 

protegida. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 

CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 

Tots els components han d'anar acompanyats de les i nstruccions de muntatge i la informació 

Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparac ió i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de 

Aparatos Elevadores. 

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se mod ifica la Instrucción Técnica Complementaria 

MIE-AEM-I del Reglamento de Aparatos de Elevación y  Manutención referente a ascensores 

electromecánicos. 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consej o 95/16/CE, sobre ascensores. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Sol·licitar a l’instal·lador la documentació tècnica (expedient tè cnic) de la instal·lació: Declaració “CE” de conformitat de l’aparell 

elevador, acta d’assaigs de control final d’aparells elevadors  amb marcatge CE i llista de components de seguretat de l’aparell elevador 

amb marcatge CE. 

- Inspecció  i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els especificats en la documentació tècnica de la 

instal·lació. 

- Sol·licitar el certificat de les caracterí stiques de les guies utilitzades. 

- Sol·licitar el certificat del cilindre i de le s canalitzacions indicant el seu compliment amb l’especificat en la Norma UNE-EN 81-2. 

- Comprovar l’estat de l’èmbol. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials rebuts. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà un control de les partides objecte del control,  i segons criteri de la direcció de l’obra podrà ésser acceptada o rebutjada tot o 

part del material que la composa. 

 

 

BL7 - AMORTIDORS DE FOSSAT PER A ASCENSORS HIDRÀULI CS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BL715100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Dispositius deformables per a l'absorció de l'energ ia cinètica de la cabina de l'aparell 

elevador en cas de parada anormal. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Per a assegurar el retorn s'ha de col·locar un disp ositiu de seguretat. 
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Aquest dispositiu ha d'estar format per contactes d e seguretat que tallin directament 

l'alimentació dels contactors previstos o dels seus  contactors auxiliars. 

Quan els amortidors estiguin totalment comprimits, l'èmbol no ha de colpejar contra el fons 

del cilindre. 

Carrera de l'amortidor: >= 0,135 x V x V, >= 65 mm 

(V = velocitat nominal en m/s de l'ascensor amb una  càrrega estàtica entre 2,5 i 4 vegades la 

massa de la cabina amb la seva càrrega nominal)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 

CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 

Tots els components han d'anar acompanyats de les i nstruccions de muntatge i la informació 

Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparac ió i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de 

Aparatos Elevadores. 

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se mod ifica la Instrucción Técnica Complementaria 

MIE-AEM-I del Reglamento de Aparatos de Elevación y  Manutención referente a ascensores 

electromecánicos. 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consej o 95/16/CE, sobre ascensores. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 1314/97. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Sol·licitar a l’instal·lador la documentació tècnica (expedient tè cnic) de la instal·lació: Declaració “CE” de conformitat de l’aparell 

elevador, acta d’assaigs de control final d’aparells elevadors  amb marcatge CE i llista de components de seguretat de l’aparell elevador 

amb marcatge CE. 

- Inspecció  i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els especificats en la documentació tècnica de la 

instal·lació. 
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- Sol·licitar la corba característica dels esmorteïdors utilitzats (cas acumulació energia). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials rebuts. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà un control de les partides objecte del control,  i segons criteri de la direcció de l’obra podrà ésser acceptada o rebutjada tot o 

part del material que la composa. 

 

 

BL9 - LIMITADORS DE VELOCITAT I PARACAIGUDES PER A ASCENSORS HIDRÀULICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BL915100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Limitadors de velocitat i paracaigudes per a ascens or hidràulic de 0,63 m/s de velocitat. 

LIMITADORS DE VELOCITAT: 

Mecanisme o òrgan que per sobre d'una velocitat aju stada prèviament, ordena la parada de la 

màquina de l'ascensor i, si és necessari, provoca l 'actuació del paracaigudes. 

El limitador de velocitat ha d'estar constituït per  una politja situada a la part superior del 

recorregut i accionada per un cable unit pels seus extrems al paracaigudes allotjat a la 

cabina. 

Ha d'estar assenyalat el sentit de gir corresponent  a l'actuació del paracaigudes sobre el 

limitador de velocitat. 

El limitador de velocitat ha de ser accionat per un  cable metàl·lic molt flexible. 

Ha d'incorporar un dispositiu elèctric de seguretat  que aturi la màquina de l'ascensor en cas 

de trencament o afluixament del cable del limitador . 

L'esforç provocat pel limitador de velocitat, com a  conseqüència del seu tret, ha d'ésser com 

a mínim de 300 N o el doble de l'esforç necessari p er actuar el paracaigudes. 

La relació entre el diàmetre primitiu de la politja  i el diàmetre nominal del cable ha de ser 

de 30, com a mínim. 

PARACAIGUDES: 

Dispositiu mecànic destinat a aturar i immobilitzar  la cabina o el contrapès sobre les seves 

guies en cas d'excés de velocitat al descens o de t rencament dels òrgans de suspensió. 
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El paracaigudes ha de ser d'efecte instantani. 

L'accionament del paracaigudes de la cabina ha d'es tar provocat pel limitador de velocitat. 

Els òrgans de frenat del paracaigudes han d'estar s ituats preferentment a la part inferior de 

la cabina. 

Un cop accionat i després del seu desbloqueig, el p aracaigudes ha de quedar en condicions de 

funcionar normalment. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 

CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 

Tots els components han d'anar acompanyats de les i nstruccions de muntatge i la informació 

Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparac ió i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de 

Aparatos Elevadores. 

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se mod ifica la Instrucción Técnica Complementaria 

MIE-AEM-I del Reglamento de Aparatos de Elevación y  Manutención referente a ascensores 

electromecánicos. 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consej o 95/16/CE, sobre ascensores. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El limitador de velocitat ha de portar una placa amb les dades següents: 

- Nom del fabricant 

 - Velocitat límit 

 - Diàmetre del cable 

 - Composició dels cables 

 - Control d'homologació 

Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 1314/97. 
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OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Sol·licitar a l’instal·lador la documentació tècnica (expedient tè cnic) de la instal·lació: Declaració “CE” de conformitat de l’aparell 

elevador, acta d’assaigs de control final d’aparells elevadors  amb marcatge CE i llista de components de seguretat de l’aparell elevador 

amb marcatge CE. 

- Inspecció  i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els especificats en la documentació tècnica de la 

instal·lació. 

- Comprovació de la velocitat d’actuació. 

- Comprovació del precintat del limitador. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials rebuts. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà un control de les partides objecte del control,  i segons criteri de la direcció de l’obra podrà ésser acceptada o rebutjada tot o 

part del material que la composa. 

 

 

BLA - PORTES D'ACCÉS PER A ASCENSORS 
BLA4 - PORTES D'ACCÉS CORREDISSES AUTOMÀTIQUES PER A ASCENSORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BLA423F0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Portes d'accés corredisses automàtiques d'acer pint at o acer inoxidable per a accedir des dels 

pisos a la cabina. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els components d'un ascensor han de correspond re als declarats per l'instal·lador a la 

documentació que acredita la conformitat CE de l'as censor instal· lat, d'acord amb el Real 

Decreto 1314/1997 d'1 d'agost i les normes UNE-EN 8 1-1 i UNE-EN 81-2. 
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Les portes d'accés han de ser de fulles de desplaça ment horitzontal sobre les seves guies. 

L'obertura i tancament han de ser automàtics. 

Les portes i els bastiments han d'estar construïts garantint la seva indeformabilitat al llarg 

del temps. 

Els elements d'acer han de dur una emprimació de do ble capa de pintura antioxidant. Després 

del muntatge de l'aparell elevador s'han de pintar de forma definitiva. 

Han de complir els reglaments pertinents de protecc ió contra incendis aplicables a l'edifici. 

Resistència de la porta, amb el seu pany en posició  de bloqueig, en aplicar una forç a 

perpendicular a la fulla de 300 N repartida en una superfície quadrada o circular de 5 cm2: 

- Deformació permanent:  Nul·la 

- Deformació elàstica:  <= 5 mm 

- Funcionament segur de la porta durant i després d e la prova:  Sense afectacions 

La porta d'accés ha de portar un forrellat per al s eu enclavament mecànic i elèctric, de forma 

que la porta no es pugui obrir si no és que la cabi na està  aturada o a punt d'aturar-se a la 

zona de desenclavament ( + - 20 cm del nivell del p is) 

Ha de tenir un dispositiu elèctric de control de ta ncament que no permeti el funcionament en 

servei normal de l'ascensor si una porta està obert a. 

Ha de tenir un dispositiu sensible de reapertura au tomàtica per tal d'evitar que un passatger 

quedi atrapat per la porta. 

Aquest dispositiu pot ser el de la porta de cabina.  

La porta s'ha de poder desenclavar des de l'exterio r per mitjà d'una clau especial 

d'emergència que s'adapti al triangle definit a l'a nnex B de la UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2.  

L'enclavament ha de resistir, sense deformació perm anent, una força de 1 000 N aplicada sobre 

el forrellat, segons l'assaig definit a l'annex F.1  de la UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2. 

L'esforç necessari per a impedir el tancament de la  porta després del primer terç del seu 

recorregut no ha de superar 150 N. 

Energia cinètica de la porta a la velocitat mitja d e tancament:  <= 10 J 

(velocitat mitja segons l'article 7.5.2.1.1.2 de la  UNE-EN 81-1 o 2) 

Franquícia porta-bastiment:  <= 6 mm 

 Sistema d'enclavament :  d'acord amb article 7.7 U NE-EN 81-1 o 2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 

Tots els components de seguretat de l'ascensor han d'anar acompanyats d'un manual 

d'instruccions per al seu muntatge, ajust, i manten iment, de fomera eficaç i lliure de perills 

. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consej o 95/16/CE, sobre ascensores. 

UNE-EN 81-1:1999 Normas de seguridad para la constr ucción e instalación de los ascensores. 

Parte 1: Ascensores eléctricos. 

UNE-EN 81-2:1999 Normas de seguridad para la constr ucción e instalación de ascensores. Parte 

2: Ascensores hidráulicos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Tots els components de seguretat dels ascensors han de tenir la marca CE i la documentació corresponent, que acrediti la seva conformitat 

amb el Real De creto 1314/1997 d'1 d'agost, i les normes UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2. Son dispositius de seguretat els enumerats a l'annex 

IV del RD 1314/1997. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Sol·licitar a l’instal·lador la documentació tècnica (expedient tè cnic) de la instal·lació: Declaració “CE” de conformitat de l’aparell 

elevador, acta d’assaigs de control final d’aparells elevadors  amb marcatge CE i llista de components de seguretat de l’aparell elevador 

amb marcatge CE. 

- Inspecció  i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els especificats en la documentació tècnica de la 

instal·lació. 

- Sol·licitar el certificat assaig al foc portes accés. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials rebuts. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà un control de les partides objecte del control,  i segons criteri de la direcció de l’obra podrà ésser acceptada o rebutjada tot o 

part del material que la composa. 

 

 

BLF - GRUPS TRACTORS PER A ASCENSORS HIDRÀULICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BLF15100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Grups tractors per a ascensors elèctrics de passatg ers. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El grup tractor ha d'incorporar els dispositius i e ls mecanismes següents: 

- Central de força amb motor de corrent altern trif àsic i rotor en curt circuit asincrònic 

 - Bomba de visos d'eix múltiple 

 - Dipòsit d'oli amb indicadors de nivell 

 - Vàlvula de seguretat de la pressió d'oli 

 - Manòmetre 

 - Bloc de vàlvules per al control de maniobres 

 - Antiretorn a la sortida de la bomba 

 - Elements amortidors de vibracions 

 El grup tractor ha d'estar proveït d'una vàlvula d e comandament manual que permeti baixar la 

cabina al nivell on els passatgers puguin abandonar -la, fins i tot en cas d'una interrupció 

del corrent d'alimentació elèctrica. 

Característiques de l'accionament d'emergència a l' interior de la cabina i a la central de 

força: 

- Els dispositius de comandament i seguretat han de  comprendre: 

     - Clau de tancament 

     - Vàlvula antiretorn 

     - Vàlvula de sobrepressió 

     - Vàlvules direccionals de pujada i baixada 

     - Vàlvula paracaigudes 

Característiques de l'oli transmissor del moviment:  

- Pes específic:  Aprox. 8,8 kN/m3 

- Viscositat a 50°C:  Aprox. 5,7° E 

 - Índex de viscositat (E):  > 180 

 Característiques del grup tractor: 

- Tensió d'alimentació:  380/220 V, trifàsica 

 Freqüència:  50 Hz 

 - Velocitat sincrònica:  <= 1500 rpm 

 - Connexions per hora:  >= 90 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 

CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 

Tots els components han d'anar acompanyats de les i nstruccions de muntatge i la informació 

Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparac ió i manteniment. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de 

Aparatos Elevadores. 

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se mod ifica la Instrucción Técnica Complementaria 

MIE-AEM-I del Reglamento de Aparatos de Elevación y  Manutención referente a ascensores 

electromecánicos. 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consej o 95/16/CE, sobre ascensores. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar, en lloc visible, una placa amb les dades següents: 

- Nom del fabricant 

 - Potència útil del motor 

 - Tensió i freqüència 

 - Intensitat nominal del motor 

 - Connexions per hora 

 - Tipus d'oli 

 OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Sol·licitar a l’instal·lador la documentació tècnica (expedient tè cnic) de la instal·lació: Declaració “CE” de conformitat de l’aparell 

elevador, acta d’assaigs de control final d’aparells elevadors  amb marcatge CE i llista de components de seguretat de l’aparell elevador 

amb marcatge CE. 

- Inspecció  i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els especificats en la documentació tècnica de la 

instal·lació. 

- Sol·licitar la documentació tè cnica del grup impulsor utilitzat. 

- Sol·licitar el certificat de calibració del manòmetre. 
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- Sol·licitar la documentació de tots els components del circuit hidràulic. 

- Comprovar el tipus d’oli utilitzat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials rebuts. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà un control de les partides objecte del control,  i segons criteri de la direcció de l’obra podrà ésser acceptada o rebutjada tot o 

part del material que la composa. 

 

 

BLJ - QUADRES I CABLES DE MANIOBRA PER A ASCENSORS HIDRÀULICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BLJ15112. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Quadres i cables de maniobra per a ascensors hidràu lics amb maniobra universal simple. 

QUADRE DE MANIOBRA: 

Ha d'estar format per un conjunt de circuits i meca nismes elèctrics per al comandament i 

control de l'ascensor. 

Ha d'incorporar els circuits elèctrics següents amb  els corresponents dispositius i 

mecanismes: 

- Circuit de potència format per: 

     - Fusibles 

     - Contactor general d'entrada amb protecció tè rmica 

     - Conjunt parada-marxa i sentit de l'ascensor 

- Circuits de comandament, control i senyalització formats per: 

     - Fusibles 

     - Transformador reductor de tensió 

     - Rectificador de corrent altern a continu 

     - Relès electromagnètics o circuits electrònic s per a les parades 

     - Temporitzadors de trucada i relès de senyali tzació 

     - Circuit d’il·luminació i alarma de la cabina  
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En cas de fallada de l'alimentació normal, el circu it d’il·luminació i alarma ha de quedar 

cobert per un sistema d'acumuladors. 

La complimentació de les trucades ha de ser del tip us normal de bloqueig. 

Cada trucada exterior només ha de ser complimentada  per un sol ascensor. 

CABLE DE MANIOBRA: 

El cable de maniobra està destinat a la connexió de  la cabina de l'ascensor a través del buit 

amb el quadre elèctric de comandament situat a la c ambra de màquines. 

Aquest cable ha d'estar format pel nombre necessari  de conductors elèctrics. 

Aquest cable és destinat a: 

- Il·luminació reglamentària de la cabina 

- Alimentació del circuit d'enllumenat d'emergència  

- Senyal d'alarma amb acumuladors 

- Connexió de tots els botons de comandament 

- Senyals lluminoses de la botonera i de l'interior  de la cabina 

- Sistemes de ventilació 

En cas de l'existència de portes automàtiques, l'al imentació de l'operador destinat al seu 

accionament s'ha de realitzar també a través del ca ble de maniobra. 

Tensió de la xarxa:  400/230 V, trifàsica 

Tensió de circuits de comandament, control i senyal ització:  <= 100 V, contínua 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 

CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 

Tots els components han d'anar acompanyats de les i nstruccions de muntatge i la informació 

Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparac ió i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de 

Aparatos Elevadores. 

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se mod ifica la Instrucción Técnica Complementaria 

MIE-AEM-I del Reglamento de Aparatos de Elevación y  Manutención referente a ascensores 

electromecánicos. 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consej o 95/16/CE, sobre ascensores. 

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

Baja Tensión. REBT 2002 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 1314/97. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Sol·licitar a l’instal·lador la documentació tècnica (expedient tè cnic) de la instal·lació: Declaració “CE” de conformitat de l’aparell 

elevador, acta d’assaigs de control final d’aparells elevadors  amb marcatge CE i llista de components de seguretat de l’aparell elevador 

amb marcatge CE. 

- Inspecció  i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els especificats en la documentació tècnica de la 

instal·lació. 

- Sol·licitar la documentació tècnica de l’aparamenta elèctrica utilitzada. 

- Sol·licitar els esquemes de principi dels circuits de potencia i dels circuits de la sèrie de seguretat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials rebuts. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà un control de les partides objecte del control,  i segons criteri de la direcció de l’obra podrà ésser acceptada o rebutjada tot o 

part del material que la composa. 

 

 

BLL - BASTIDORS, CABINES I PORTES DE CABINA PER A A SCENSORS 
BLL1 - BASTIDORS, CABINES I PORTES DE CABINA PER A ASCENSORS DE PASSATGERS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BLL1N351. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Bastidors, cabines i portes de cabina per a ascenso rs de passatgers. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Bastidors, cabina amb acabats de qualitat normal i portes de cabina batents manuals d'acer 

pintat 

 - Bastidors, cabina amb acabats de qualitat normal  o mitjana i portes de cabina corredisses 

automàtiques d'acer pintat 

 - Bastidors, cabina amb acabats de qualitat mitjan a o alta i portes de cabina corredisses 

automàtiques d'acer inoxidable amb velocitat d'ober tura constant per a portes de 100 cm 

d'amplària 

 BASTIDOR: 

El bastidor amb els elements de suspensió sobre el qual ha de quedar muntada la cabina ha 

d'estar format per perfils d'acer de resistència ad equada a la càrrega i velocitat nominal de 

l'aparell elevador. 

CABINA: 

La cabina ha d'estar constituïda per un conjunt d'e lements metàl·lics  formats per les parets, 

sostre i paviment, els quals seran suficientment fo rts per a resistir els esforços que li 

siguin aplicats durant el funcionament normal de l' ascensor, del funcion ament del dispositiu 

de guiatge o en l'impacte de la cabina contra els a mortidors. 

La cabina ha d'estar completament tancada, per elem ents massissos en parets, paviment i 

sostre, i les úniques obertures autoritzades seran les entrades per l'accés normal dels 

usuaris, les trampes i portes de socors i els orifi cis de ventilació. 

L'espai interior de la cabina i la seva resistència , han de ser els adeqüats al número màxim 

de passatgers i a la càrrega nominal que ha de tran sportar. 

Alçària lliure interior de la cabina:  >= 2 m 

Alçària de l'entrada de la cabina:  >= 2 m 

 Les parets de la cabina han de tenir una resistènc ia mecànica suficient per a suportar, sense 

deformació elàstica superior a 15 mm, una força de 300 N aplicada perpendicularment sobre una 

superfície de 5 cm2. 

El sostre ha d'estar construït per poder suportar, a qualsevol punt, una força de 2000 N sense 

deformació permanent. 

Acabats de la cabina de qualitat normal: 

- Les parets i el sostre han d'estar revestits amb làmines de PVC o pintura a l'esmalt 

sintètic 

 - El passamans i el sòcol han de ser d'alumini ano ditzat 

 - El paviment ha de ser de material plàstic o linò leum 

 - La il·luminació ha de ser per plafó fluorescent 

- La ventilació ha de ser per escletxes laterals o al sostre 

 Acabats de la cabina de qualitat mitjana: 

- Les parets han d'estar revestides amb plafons des muntables amb revestiment melanínic, 

fòrmica o similar 

 - El sostre ha de ser de xapa d'acer revestida de PVC, orificis asimètrics per la 

il·luminació o gelosia difusora d'alumini o plàstic  

- El passamans i el sòcol han de ser perfils d'acer  inoxidable 

 - El paviment ha de ser del tipus Saipolen o de go ma 

 - El mirall ha de ser central, lateral o circundan t 

 - La ventilació ha de ser forçada per electro-vent ilador situat a la part superior del sostre 

de la cabina 
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 Acabats de la cabina de qualitat alta: 

- Les parets han d'estar revestides de plafons d'ac er inoxidable o fustes naturals o 

envernissades 

 - El sostre ha de ser de xapa d'acer revestida de PVC, orificis asimètrics per l'il·luminació 

o gelosia difusora d'alumini pintat i entrellaç at a tota la superfície del sostre amb marc 

d'acer inoxidable 

- El passamans i el sòcol han de ser perfils d'acer  inoxidable 

 - El paviment ha de ser de granit de gruix <= 10 m m o de marbre o ceràmica de gruix <= 20 mm 

 - El mirall fumat ha d'estar en posició lateral o circundant 

 - La ventilació ha de ser forçada per electro-vent ilador situat a la part superior del sostre 

de la cabina 

 - L'aparell telefònic ha d'estar connectat a la xa rxa interior de l'edifici 

 PORTES CABINA BATENTS MANUALS: 

Les portes que tanquen la cabina han de ser de dues  fulles giratòries d'obertura i tancament 

manual. 

Hauran d'estar proveïdes de les seves corresponents  manetes, accessoris, espieres transparents 

amb un vidre de gruix >= 6 mm i els dispositius elè ctrics de seguretat per evitar el 

funcionament de l'ascensor si estan obertes les por tes. 

PORTES CABINA CORREDISSES AUTOMÀTIQUES: 

La porta que tanca la cabina ha de ser de fulles co rredisses de desplaçament horitzontal i 

obertura central o lateral. 

L'obertura i tancament han de ser de tipus automàti c, mitjançant un equip operador o 

cabrestant format per un dispositiu sensible de pro tecció, que ha d'ordenar la reobertura de 

la porta quan un passatger sigui colpejat per la po rta  en el moment del tancament. 

L'acció del dispositiu de protecció pot ser neutral itzada durant els últims 50 mm del 

recorregut de cada una de les fulles de la porta. 

Les portes han de dur un acabat de pintura a l'esma lt sintètic. 

Han d'estar finalitzades amb un folrament d'acer in oxidable, amb un acabat matisat o 

equivalent. 

Si la velocitat d'obertura és constant, l'equip ope rador ha d'estar format per una màquina 

reductora, un joc de palanques i un motor de corren t alterna accionat pels contactors situats 

al quadre de maniobra. 

PORTES CABINA D'ACER PINTAT: 

Han de portar una emprimació de pintura antioxidant . 

L'esforç necessari per a impedir el tancament de la  porta no ha d'ésser superior a 150 N; 

aquesta mesura no ha de fer-se al primer terç del r ecorregut de la porta. 

CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 

Les portes han de ser massisses. 

Les cabines han d'estar equipades amb un equip d'in tercomunicació que ha de permetre el 

contacte permanent amb un servei d'intervenció ràpi da. 

La cabina ha de tenir els dispositius necessàris pe r a garantir la ventilació suficient als 

usuaris, considerant, la possibilitat de parada pro longada. 

La cabina ha de disposar dels elements d’il·luminac ió  suficients que han d'activar-se en el 

cas de posada en marxa o d'obertura de les portes. Ha de disposar també, d’il·luminació 

d'emergència. 
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En el cas en que hi hagi una sortida d'emergència p er a que les persones retingudes en la 

cabina, puguin alliberar-se sense ajuda externa, le s instruccions corresponents, per aquest 

cas, han de figurar de forma clara i visible en la cabina. 

La il·luminació d’emergència i l'equip d'intercomun icació, han de garantir un temps mí nim de 

funcionament, en el cas en que falli completament e l subministre d’energia, suficient per a 

permetre la intervenció normal dels equips d'auxili . 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: Desmuntades per elements i empaque tada en caixes, amb els cargols, 

subjeccions i components a part. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 

CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 

Tots els components han d'anar acompanyats de les i nstruccions de muntatge i la informació 

Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparac ió i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de 

Aparatos Elevadores. 

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se mod ifica la Instrucción Técnica Complementaria 

MIE-AEM-I del Reglamento de Aparatos de Elevación y  Manutención referente a ascensores 

electromecánicos. 

* Orden de 3 de marzo de 1980 sobre características  de los accesos, aparatos elevadores y 

condiciones interiores de las viviendas para minusv álidos proyectadas en inmuebles de 

protección oficial. 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consej o 95/16/CE, sobre ascensores. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de constar les dades següents: 

- Nom del fabricant 

 - Control d'homologació 

 - Any de fabricació 

 - Càrrega nominal 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 Pasarela peatonal sobre las vías del tren que sepa ran el barrio de Santa 
Eulàlia del Parque de La T 

 

 

 

 

147 

  

 - Nombre de cables 

 - Diàmetre i càrrega de ruptura dels cables 

 Ha de portar, en un lloc visible, una placa amb les dades següents: 

- Càrrega útil (en kg) 

- Nombre màxim de persones 

- Nom de l’instal·lador de l'ascensor 

- Número del RAE ("Registro Aparatos Elevadores Oficial") 

La cabina i els components de seguretat, han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 1314/97. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Sol·licitar a l’instal·lador la documentació tècnica (expedient tè cnic) de la instal·lació: Declaració “CE” de conformitat de l’aparell 

elevador, acta d’assaigs de control final d’aparells elevadors  amb marcatge CE i llista de components de seguretat de l’aparell elevador 

amb marcatge CE. 

- Inspecció  i control visual en obra de que els elements recepcionats es corresponen amb els especificats en la documentació tècnica de la 

instal·lació. 

- Comprovar si les dimensions són les reglamentaries. 

- Comprovar la ventilació. 

- Comprovar la resistència mecànica de les parets, pis i sostre. 

- Comprovar l’ús de materials no inflamables. 

- Sol·licitar el certificat del fabricant del sistema d’enllumenat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els assaigs i comprovacions abans citades es realitzaran en tots i cada un dels materials rebuts. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà un control de les partides objecte del control,  i segons criteri de la direcció de l’obra podrà ésser acceptada o rebutjada tot o 

part del material que la composa. 
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BLN - BOTONERES DE CABINA PER A ASCENSORS 
BLN1 - BOTONERES DE CABINA PER A ASCENSORS DE PASSA TGERS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BLN12210. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Botoneres de cabina per a ascensors de passatgers. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Botoneres de qualitat normal per a ascensors de m aniobra universal simple 

 - Botoneres de qualitat mitjana per a ascensors de  maniobra universal simple o maniobra 

col·lectiva 

- Botoneres de qualitat alta per a ascensors de man iobra col·lectiva de pujada i baixada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'estar formades per una placa metàl·lica amb d ispositius elèctrics, botons polsadors, per 

a accionar la maquinària impulsora de l'aparell.  

Aquests elements són per a anar col·locats a l'inte rior d'una caixa metàl·lica per fixar a la 

paret. 

Tensió de servei per a maniobra:  50 - 110 V 

 QUALITAT NORMAL: 

Botonera amb botons normals, elements de seguretat i placa d'alumini anoditzat. 

Els botons han d'actuar per pressió amb el dit. 

QUALITAT MITJANA: 

Botonera amb botons lluminosos normals, elements de  seguretat i placa d'acer inoxidable. 

Els botons han d'actuar per pressió amb el dit. 

QUALITAT MITJANA I MANIOBRA COL·LECTIVA: 

Al ser premut el botó pels usuaris per realitzar un  viatge, aquest s'ha d’il·luminar  com a 

senyal per a l'usuari que la trucada ha quedat enre gistrada. 

Ha de portar les indicacions lluminoses de posició de la cabina durant el seu recorregut; les 

designacions de les plantes i els elements de segur etat han de ser les determinades per la 

Reglamentació vigent. 

QUALITAT ALTA I MANIOBRA COL·LECTIVA: 

Botonera amb botons electrònics de tipus capacitiu amb senyalització lluminosa, elements de 

seguretat i placa d'acer inoxidable. 

Els botons han d'actuar pel contacte amb el dit. 

Al fer contacte el botó, s'ha d’il·luminar el seu p erímetre per indicar al passatger que la 

seva trucada ha quedat enregistrada. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 

CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 

Tots els components han d'anar acompanyats de les i nstruccions de muntatge i la informació 

Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparac ió i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

* Orden de 3 de marzo de 1980 sobre características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores de las viviendas para 

minusválidos proyectadas en inmuebles de protección oficial. 

Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-I del Reglamento de Aparatos 

de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos. 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

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

 

 

BLR - BOTONERES DE PIS PER A ASCENSORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BLR12100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Botoneres de pis. 

S'han considerat els tipus de qualitat següents: 

- Qualitat normal 
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 - Qualitat mitjana 

 - Qualitat alta 

 S'han considerat els tipus de maniobra següents: 

- Maniobra universal simple 

 - Maniobra col·lectiva de baixada 

- Maniobra col·lectiva de pujada i baixada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'estar formades per una placa metàl·lica amb d ispositius elèctrics, botons polsadors, per 

a accionar la maquinària impulsora de l'aparell.  

Aquests elements són per a col·locar a l'interior d 'una caixa metàl·lica per a encastar a la 

paret. 

Tensió de servei per a maniobra:  50 - 110 V 

 BOTONERES DE QUALITAT NORMAL: 

Ha d'incorporar botons normals, elements de seguret at i placa d'alumini anoditzat. 

Al ser premut el botó pels usuaris per realitzar un  viatge, aquest s'ha d’il·luminar  com a 

senyal per a l'usuari que la trucada ha quedat enre gistrada. 

BOTONERES DE QUALITAT MITJANA: 

Ha d'incorporar botons lluminosos normals, elements  de seguretat i placa d'acer inoxidable. 

Al ser premut el botó pels usuaris per realitzar un  viatge, aquest s'ha d’il·luminar  com a 

senyal per a l'usuari que la trucada ha quedat enre gistrada. 

BOTONERES DE QUALITAT ALTA: 

Ha d'incorporar botons electrònics de tipus capacit iu amb senyalització lluminosa, elements de 

seguretat i placa d'acer inoxidable. 

Els botons han d'actuar pel contacte amb el dit. 

MANIOBRA UNIVERSAL: 

La botonera ha de tenir un sol polsador de trucada que actuarà per la pressió digital. 

MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA: 

La botonera ha de tenir un polsador de trucada i un a fletxa de preavís de sentit de marxa que 

assenyali cap a baix a les plantes superiors i cap amunt a la planta baixa. 

MANIOBRA COL·LECTIVA DE PUJADA I BAIXADA: 

La botonera de plantes intermitges ha de tenir dos polsadors de trucada, un per a pujar i 

l'altre per a baixar. 

A les plantes extremes la botonera només ha de teni r un polsador que serà per a baixar des de 

la planta última superior i per a pujar des de la p lanta primera inferior. 

Les senyals del preavís del sentit de marxa de l'as censor s'han de situar bé a la pròpia 

botonera o sobre el llindar de la porta d'accés. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 

CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 

Tots els components han d'anar acompanyats de les i nstruccions de muntatge i la informació 

Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparac ió i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

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

Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-I del Reglamento de Aparatos 

de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos. 

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

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

 

 

BLT - SELECTORS DE PARADES PER A ASCENSORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BLT14170. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Selectors de parades per a ascensors. 

El selector de parades és el dispositiu que assegur a l'exacta retransmissió del desplaçament 

de la cabina per l'interior del buit als relès dels  pisos situats al quadre de maniobres. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar constituït per l'aparellatje que s'ha d’ instal·lar dins del buit a les zones 

properes a les parades. 

Ha de constar dels jocs de pantalles magnètiques, e n funció del tipus de nivellació, amb els 

seus corresponents suports per fixar a la part post erior de les guies de la cabina i els 

interruptors i contactes electromagnètics situats a  la part  superior del sostre de la cabina. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 
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Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 

CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 

Tots els components han d'anar acompanyats de les i nstruccions de muntatge i la informació 

Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparac ió i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-I del Reglamento de Aparatos 

de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos. 

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

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLA ND AMB ADDICIONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D060Q021. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addic ions, granulats, sorra, aigua i additius, 

en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants  o fum de sílice. 

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

d'estar d'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'ad dicions en estructures d'edificació ha de 

complir: 

- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 

 Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul·la 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 

     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, l a temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 

i 40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats am b ciments incompatibles entre ells. 
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S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormime nt. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment  i als granulats, i la col·locació del 

formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.  

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa a proximadament en 1,5 h. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l' elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproxim adament la meitat de l'aigua, el ciment i 

la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'a igua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i in hibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 

l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera j untament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

 

D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és e l cas. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l’exigència  de blancor 

Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 

     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no  armada:  >= M1 

     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica ar mada:  >= M5 

     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN  998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescl a homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 

40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboraci ó del morter. 
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No s'han de mesclar morters de composició diferent.  

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pasta da. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les exigències del plec 

de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE  EN 1015-11). 

 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. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 

Els valors de consistència  i resistència a compressió  han de correspondre a les especificacions de projecte. 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E4 - ESTRUCTURES 
E44 - ESTRUCTURES D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E4435122,E4435115. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació d'elements estructurals amb perfils normal itzats d'acer, utilitzats directament o 

formant peces compostes. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Pilars 

- Elements d'ancoratge 

- Bigues 

- Biguetes 

- Llindes 

- Traves 

- Encavallades 

- Corretges 

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de re colzament i rigiditzadors) 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries I PN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR 

, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons E AE 2011, UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L,  LD, T, rodó, quadrat , rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355 J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-

2 

 - Perfils foradats d'acer laminat en calent de les  sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons EAE 2011, UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries  rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons EAE 2011, UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR C, segons 

EAE 2011, UNE-EN 10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents:  

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locació amb soldadura 
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- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i nivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació  final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 

 Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer 

modificacions sense autorització de la DF encara qu e  suposin un increment de les 

característiques mecàniques. 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada  a la DT, amb les modificacions aprovades 

per la DF. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellad a. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels dif erents elements de la peça, les seves 

dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de corresp ondre amb les indicacions de la DT. 

 Cada component de l’estructura ha de dur una marca  d’identificació que ha de ser visible 

desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d’estar f eta amb entalladura cisellada . 

 La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació  de muntatge del component estructural quan 

aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 

 Els elements de fixació, i les xapes, plaques peti tes i accessoris de muntatge han d’anar 

embalats i identificats adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecc ió de pintura antioxidant, excepte si està 

galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adhe rit, rebaves, estries o irregularitats que 

dificultin el contacte amb l'element que s'han d'un ir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació  de l 'element no ha de produir desperfectes en 

el recobriment del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat defini tivament. 

No es permet reb lir amb soldadura els forats que h an estat practicats a l'estructura per a 

disposar cargols provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- En obres d’edificació:  Lí mits establerts als ap artats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a 

l’article 80 de la EAE. 

- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a  l’article 640.12 del PG3 i l’article 80 de 

la EAE.  

PILARS: 

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà  protecció 30 mm per 

sota del nivell del formigó. 

L’espai entre la placa de recolzament del pilar i e ls fonaments s’ha de reblir amb beurada de 

ciment, beurades especials o formigó fi. 

Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa d e recolzament d’acer, ha d’estar net de 

líquids, gel, residus i de qualsevol material conta minant. 

 La quantitat de beurada utilitzada ha de ser sufic ient per a que aquest espai quedi 

completament reblert. 
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Segons el gruix a reblir les beurades han de ser de ls següents tipus: 

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ci ment pòrtland i aigua 

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït  de ciment pòrtland de dosificació no 

inferior a 1:1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de  ciment pòrtland de dosificació no inferior 

a 1:2 o formigó fi 

Les beurades especials han de ser de baixa retracci ó i s’han d’utilitzar seguint les 

instruccions del seu fabricant. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S’utilitzaran cargols normalitzats d’acord a  les n ormes recollides a la taula 29.2.b de la 

EAE 

Els cargols aixamfranats, cargols  calibrats, perns  articulats i els cargols hexagonals 

d’injecció s’han d’ utilitzar seguint les instrucci ons del seu fabricant i han de complir els 

requisits addicionals establerts a l’article 29.2 d e la EAE. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal qu e redueixi la possibilitat de corrosió i 

pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el mu ntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de  12 mm. 

 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, exce pte en el cas que els cargols s’utilitzin 

com a calibrats. 

Després del collat l’espiga del cargol ha de sobres ortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part n o roscada de l’espiga ha d’haver, com a 

mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més l a sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han  d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la f emella ha d’estar situada per sota del cap 

del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pr etesar no és necessari utilitzar 

volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap d els cargols, han de ser aixamfranades i el 

xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del ca rgol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser  planes endurides i han d’anar col·locades 

de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la feme lla 

- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 

     - Si s’utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 

     - Si s’utilitzen cargols pretesats:  1 mm 

- Diàmetre dels forats: 

     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A i a l’article 

76.2 de la EAE 

     - En obres d’enginyeria civil:  Límits estable rts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del 

PG3 i a l’article    

       76.2 de la EAE 

- Posició dels forats: 

     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A i a l’article 

76.2 de la EAE 
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     - En obres d’enginyeria civil:  Límits estable rts al apartat 640.5.1.1 del PG3 i a 

l’article 76.2 de la EAE 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d’aportació utilitzat ha de ser apropia t als materials a soldar i al procediment 

de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d’apor tació han de ser superiors a les del 

material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atm osfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

El plec de prescripcions tècniques particulars defi nirà el sistema de  protecció enfront la 

corrossió.  

Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons la UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons la UNE-EN ISO 146 1. 

- Sistemes de pintura, segons la UNE-EN ISO 12944. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plà nols de taller  i un programa de muntatge que han de ser 

aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d’apro var-la la DF i reflectir-se posteriorment 

en els plà nols de taller. 

 Els components estructurals s’han de manipular evi tant que es produeixin deformacions 

permanents i procurant que els desperfectes superfi cials siguin mínims. Han d’anar protegits 

en els punts de subjecció. 

 Tot subconjunt estructural que durant les operacio ns de càrrega, transport, emmagatzematge i 

muntatge experimenti desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desper fectes que no poden ser corregits o es 

preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu t reball estructural, la peça ha de ser 

substituïda. 

Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar  apilats sobre el terreny sense estar en 

contacte amb el terra i de forma que no es produeix i acumulació d’aigua. 

 El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord am b el programa de muntatge i garantint la 

seguretat estructural en tot moment. 

 Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha  de resistir, en condicions de seguretat, 

les càrregues provisionals de muntatge i els efecte s de les càrregues de vent. 

 Les traves i encastaments o subjeccions provisiona ls s’han de mantenir en la seva posició 

fins que l’avanç del muntatge permeti que puguin se r retirats de forma segura. 

 Les unions per a peces provisionals necessàries pe r al muntatge s’han de fer de forma que no 

debilitin l’estructura ni disminueixin la seva capa citat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda p els sistemes de muntatge utilitzats. 

 Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’a ssegurar per a evitar que s’afluixin de 

forma involuntària.  

Durant el procé s de muntatge, el constructor ha de  garantir que ninguna part de l’estructura 

estigui deformada o sobrecarregada permanentment pe r l’apilament de materials estructurals o 

per càrregues provisionals de muntatge. 
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Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’ali near al més aviat possible i immediatament 

després completar el cargolament. 

No s’han de fer unions permanents fins que una part  suficient de l’estructura no estigui ben 

alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalm ent de manera que no es produeixin desplaç 

aments durant el muntatge o l’alineació posterior d e la resta de l’estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitza r a obra es farà a taller. 

 Els desperfectes que les operacions de magatzematg e i manipulació ocasionin en l’acabat 

superficial de l’estructura s’han de reparar amb pr ocediments adequats. 

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així  com s’evitaran zones on es 

pugui dipositar l’aigua de forma permanent. 

Els elements de fixació  i ancoratge dispossaran de  protecció adient a la classe d’expossició 

ambiental.  

Per a la reparació  de superfícies galvanitzades s’ han d’utilitzar productes de pintura 

adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mín im, 10 mm de galvanització intacta. 

Le s parts que hagin de quedar de difícil accés des prés del seu muntatge han de rebre el 

tractament de protecció després de la inspecció i  acceptació de la DF i abans del muntatge. 

 Les estructures amb planxes i peces primes conform ades en fred s’executaran considerant els 

requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-2. 

 Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’ex ecutaran considerant els requisits 

addicionals de la UNE-ENV 1090-3. 

 Les estructures amb gelosia de secció foradada s’e xecutaran tenint en compte els requisits 

addicionals de la UNE-ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

 Els forats per als cargols s’han de fer amb perfor adora mecànica. S’admet un altre 

procediment sempre que proporcioni un acabat equiva lent. 

Es  permet l’execució de forats amb punxonatge semp re que es compleixin els requisits 

establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 

640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es p erforin d'un sol cop els forats que 

travessin dues o més peces. 

Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 

punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 

Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s ’han d’eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s’han de soldar, a me nys que així ho expliciti el plec de 

condicions tècniques p articulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols d e muntatge per assegurar la immobilitat de 

les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva  marca de designació sigui visible després 

del muntatge. 

 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de car gol, femella i volandera(es) s’ha de collar 

fins arribar al “collat a tocar”  sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 

procés s’ha de fer progressivament començant pels c argols situats al centre. Si és necessari 

s’han de fer cicles addicionals de collat . 

Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesa ts d’un grup s’han de collar d’acord amb el 

que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Pe r a que el pretesat sigui uniforme s’han de 

fer cicles addicionals de collat. 
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S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 

collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguin t un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les superfí cies que han de transmetre esforços per  fricció s’han de netejar d’olis amb 

netejadors químics. Després de la preparació i fins  l’ armat i cargolat s’han de protegir amb 

cobertes impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perím etre de la unió amb cargols no s’ha de 

tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions  soldades só n: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas act iu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas ine rt 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes  directes del vent, de la pluja i de la 

neu. 

A l’obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, 

que ha d’incloure, com a mínim, els detalls, mida i  tipus de les unions, especificacions dels 

tipus d’electròdes i preescalfament, seqüència de s oldadura, limitacions a la soldadura 

discontinua i comprov acions intermèdies, girs o vo ltes de les peces  necessàries per la 

soldadura, detall de les fixacions provisionals, di sposicions en front l’esquinçament laminar, 

referència al pla d’inspecció i assaigs, i tots els  r equeriments per al identificació de les 

soldadures. 

Les soldadures s’ han de fer per soldadors certific ats per un organisme acreditat i 

qualificats segons la UNE-EN 287-1. 

La coordinació  de les tasques de soldadura s’ha de  fer per soldadors qualificats i amb 

experiència amb el tipus d’operació que supervisen.  

Abans de començar a soldar s’ha de verificar que le s superfícies i vores a soldar són 

adequades al procé s de soldadura i que estan lliur es de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudic ar el procés de soldatge. S’han de mantenir 

seques i lliures de condensacions. 

 Els components a soldar han d’estar correctament c ol·locats i fixos en la seva posició 

mitjançant dispositius adequats o soldadures de pun teig, de manera que les unions a soldar 

siguin accessibles i visibles per al soldador. No s ’han d’introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera q ue les dimensions finals dels components 

estructurals estiguin dintre de les toleràncies est ablertes. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 Pasarela peatonal sobre las vías del tren que sepa ran el barrio de Santa 
Eulàlia del Parque de La T 

 

 

 

 

162 

  

Els dispositius provisionals utilitzats per al munt atge de l’estructura, s’han de retirar 

sense fer malbé les peces. 

 Les soldadures provisionals s’han d’executar segui nt les especificacions generals. S’han 

d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s ’incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocita t de refredament puguin produir un 

enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 

precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en ca da component del metall base. 

No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadur es amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produ ir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer  el següent, cal netejar l'escòria per 

mitjà d'una picola i d'un raspall. 

L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts 

a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l’article 77 de l a EAE per a obres d’edificació o d’acord 

amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 77 de la  EAE per a obres d’enginyeria civil. 

No s’han d’utilitzar materials de protecció que per judiquin la qualitat de la soldadura a 

menys de 150 mm de la zona a soldar. 

 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l’escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES,  PILARS, TRAVES, ELEMENTS D’ANCORATGE, 

ELEMENTS AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la  DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teò ric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del  teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material corr esponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se  aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-S E-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de a cero. Parte 1: Reglas generales y reglas 

para edificación. 

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se  aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

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) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Abans de l’inici de l’execució, la DF  verificarà que existeix un programa de control desenvolupat per el constructor, tant per als productes 

com per a l’execució. 

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 

-Acreditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l’ estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d’acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d’homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 

15614-1.  

La D.F comprovarà que els productes d’ acer subministrats pel taller a l’obra, s’acompanyen de la seva fulla de subministrament, en cas que 

no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada. 

Prèvi a l’execució es fabricaran per a cada element i cada material a  tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control extern de 

l’entitat de control segons l’article 91.2.2.1 de la EAE. 

Es comprovarà  que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , considerant-se les 

toleràncies al plec de condicions. 

Amb anterioritat a la fabricació,  el constructor proposarà la seqüència d’armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la D.F. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l’obra. 

L’autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d’ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d’ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d’ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.  

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la documentació  del 

subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la D.F., i com a mí nim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 
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-Plànols de muntatge. 

-Programa d’inspecció. 

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L’ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema. 

UNIONS SOLDADES: 

Els soldadors hauran d’estar en disposició de la qualificació adient conforme al apartat 77.4.2 de la EAE. 

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 

La soldadura es realitzarà segons l’apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode 

de soldadura més adient.  

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció  de les peces a unir segons la UNE-EN 970. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la D.F. 

UNIONS CARGOLADES: 

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l’esforç aplicat és superior al mínim establert. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d’exactitud no menor  de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil 

en longituds majors. 

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació  entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les seccions 

extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

UNIONS SOLDADES: 

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d’anàlisi. 

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis 

anteriors. 
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UNIONS CARGOLADES: 

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d’anàlisi. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

El taller de fabricació ha de disposar d’un control dimensional adequat. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà  la implantació en obra. A més a més, 

s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 

correccions i/o rebuigs i es farà  el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

UNIONS SOLDADES: 

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà d’acord amb les 

especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l’obra. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En l’estructura acabada han de realit zar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament 

amb les exigides per la normativa vigent. 

UNIONS SOLDADES: 

En l’estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament 

amb les exigides per la normativa vigent. 

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 

A l’autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de la EAE. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
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A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d’un 15% del total de la longitud de les soldadures en 

angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar. 

Els criteris d’acceptació de les soldadures es basaran en la UNE-EN ISO 5817. 

UNIONS CARGOLADES: 

La freqüència de comprovació serà  del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com rigiditzadors.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de fe r segons les indicacions 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. 

UNIONS SOLDADES: 

No s’acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 

No s’acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 

No s’acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 

 

 

E5 - COBERTES 
E53 - COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES 
E534 - COBERTES DE PLAQUES DE POLIÈSTER REFORÇAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E5342564,E5342565. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Formació de revestiment de cobertes amb pendent, mi tjançant plaques o planxes de perfils 

diversos. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Ancorades sobre corretges 

 - Fixades mecànicament 

S'han considerat els materials següents: 

- Plaques de poliester reforçat de perfils ondulat,  nervat, grecat, secció en W o llis 

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

- Replanteig dels eixos dels pendents 

- Col·locació de les plaques 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a la coberta de plaques de color, el conjunt ac abat ha de tenir un color uniforme. 

 Les esquenes d'ase i les vores han de quedar aline ades longitudinalment. 

Les plaques han d'estar alineades o desplaçades una  onda o un nervi, respecte a les inferiors, 

en la direcció del pendent i alineades en l'altra d irecció. 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estan c. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Totes les fixacions han d'estar a la part alta de l es ondes o dels nervis i han de portar una 

volandera tova d'estanquitat, una volandera metàl·l ica  i un suport d'onda o de nervi. Els 

ganxos d'ancoratge, a més, han de dur una femella. 

Les plaques alternades en ambdós sentits han de por tar una fixació amb anella de seguretat. 

Els cavalcaments laterals entre plaques han de qued ar protegits del vent dominant. 

El cavalcament entre les peces ha de ser l’adequat en funció del pendent del suport i les 

condicions de l’entorn (zona eòlica, tempestes, alt itud topogràfica, etc.). 

En les plaques ancorades sobre corretges, els ganxo s d'ancoratge s'han de col·locar al costat 

de la corretja més propera al carener. 

Volada en el ràfec:  >= 5 cm 

-Plaques de polièster reforçat:  <= 20 cm 

 Volada en el lateral:  >= 5 cm; <= una onda o un n ervi 

Cavalcament entre les pec es i els aiguafons:  >= 5  cm 

Separació entre les peces de  les dues vessants en l’aiguafons:  >= 20 cm 

Distància entre la fixació i els extrems de la plac a:  >= 5 cm 

 Distància entre les anelles de seguretat: 

- Plaques de poliéster o fibrociment:  <= 200 cm 

- Plaques d’acer:  <= 500 cm 

Cavalcament entre plaques: 

- Sobre la placa inferior en el sentit del pendent (segons el pendent i la zona ha de complir 

la NTE-QT): 

     - Perfil ondulat gran o nervat:  15 - 20 cm 

     - Perfil ondulat petit o grecat:  10 - 15 cm 

- Sobre la placa lateral: 

     - Perfil ondulat:  >= un quart d'onda 

     - Perfil nervat o grecat:  >= la part superior  del nervi 

Toleràncies d'execució: 

- Paral·lelisme entre dues plaques consecutives:  ±  5 mm 

- Paral·lelisme entre el conjunt de plaques:  ± 30 mm 

- Alineació entre dues plaques consecutives:  ± 5 m m 
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 - Alineació entre les plaques d'una filada:  ± 20 mm 

 - Cavalcament:  - 20 mm 

PLAQUES DE POLIESTER: 

Excepcionalment, no cal posar suports d'onda en els  punts on les plaques cavalquin sobre una 

altra de més rígida. 

- Perfil ondu lat gran o nervat 

     - Placa de llargària <= 1,52 m:  >= 2 

     - Placa de llargària 1,52 – 2,50 m :  >= 3 

     - Placa de llargària 2,50 – 3,50 m:  >= 4 

     - Placa de llargària > 3,50 m:  >= 5 

- Perfil ondulat petit:  >= 6 

Punts de fixació per placa de perfil ondulat gran o  nervat: 

- A les corretges dels extrems:  >= 2 

- A les corretges interiors:  >= 1 

P laca de poliester de perfil ondulat petit, grecat  o llis: 

- Distància entre fixacions:  <= 35 cm 

- Separació entre corretges:  <= 125 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del v ent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si 

un cop realitzats els treballs es donen aquestes co ndicions, s'han de revisar i assegurar les 

parts fetes. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de tr eballar amb cinturó de seguretat. 

La col·locació  de les plaques es farà de ràfec a c arener i en sentit contrari al del vent 

dominant. 

En les plaques de polièster, els suports d'onda s'h an de col·locar en el moment d'ancorar la 

placa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

Amb deducció de la superfí cie corresponent a obert ures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
 
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 Salubridad 

DB-HS. 

 

 

E54 - COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES 
E545 - COBERTES DE PLANXES D'ACER AMB PENDENT INFER IOR AL 30% 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E5452296. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació  de cobertes amb pendent, mitjançant planx es conformades nervades d’acer, col·locades 

amb fixacions mecàniques, d'una planxa o de dues am b aïllament de fibra de vidre, i separadors 

amb perfils omega (sandvitx in situ). 

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

- Replanteig dels eixos de les pendents. 

- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançan t fixacions mecàniques. 

- Execució dels junts entre planxes. 

- Comprovació de l’estanquitat. 

- Replanteig dels perfils omega (sandwich in situ) 

- Fixació dels perfils omega i de l’aïllament de fi bra de vidre (sandwich in situ) 

- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançan t fixacions mecàniques (sandwich in situ) 

- Execució dels junts entre planxes (sandwich in si tu) 

- Comprovació de l’estanquitat (sandwich in situ) 

CONDICIONS GENERALS: 
La planxa no ha de tenir cops , ni defectes superfi cials. 

Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d ’ estar polits. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Les peces han de quedar fixades sòlidament al supor t. 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estan c. 

 Les planxes han de quedar alineades longitudinalme nt en la direcció del pendent. 

 Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces del faldó. 

El cavalcament entre les peces ha de ser l’adequat en funció del pendent del suport i les 

condicions de l’entorn (zona eòlica, tempestes, alt itud topogràfica, etc.). 

La planxa s´ha de fixar amb cargols autorroscants d ´ acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb 

rosca tallant o rematxes d´acer cadmiat, d´alumini o d´acer inoxidable. 
Les fixacions han d'estar a la zona superior dels n ervis, i han de tenir volanderes 
d'estanqueitat. 

 Cavalcament entre planxes: 
- Sobre la planxa inferior en el sentit de la pende nt:  15 -20 cm 
- Sobre la planxa lateral:  >= un nervi sencer 

Volada de les planxes: 
- En la zona del ràfec:  >= 5 cm; <= 35 cm 
- En els laterals:  >= 5 cm;  <= un nervi 

Cavalcament entre les pec es i els aiguafons:  >= 5  cm 

Separació entre les peces de  les dues vessants en l’aiguafons:  >= 20 cm 
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Distància entre punts de fixació als punts singular s: 

- Corretges intermitges i d’aiguafons:  <= 333 mm 

- Corretges de ràfec i carener:  <= 250 mm 
Distància entre anelles de seguretat:   <= radi 5 m t 

PLANXA FIXADA AMB CARGOLS: 
Els cargols es col·locaran en la zona superior o in ferior dels nervis. 
La planxa s’ha de fixar amb cargols autoroscants d’ acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb 
rosca tallant o remats d’acer cadmiat, d’alumini o d’acer inoxidable 
Els cargols portaran volanderes d’estanqueïtat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de coberta feta.  

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de tr eballar amb cinturó de seguretat. 

S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa d’ac er galvanitzat amb el guix, els morters de 

calç i de ciment portland frescos i amb les fustes dures ( roure, castanyer ,etc.), l’ acer no 

protegit a la corrosió i amb l’aigua que previament  ha estat amb contacte amb el coure. 
En el supòsit de voler pintar la planxa d’acer galv anitzat, aquestes portaran  una protecció 
prèvia de pintura.  
El pintat s’ha d’aplicar sobre superfícies netes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície  amidada segons les especificacion s de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d’acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces malmeses 

- Replanteig dels eixos dels pendents i de les planxes i suports. 

- Neteja i repàs del suport. 

- Inspecció visual del procediment d’execució, amb especial atenció  a les subjeccions i cavalcaments. 
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- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces. 

- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d’estanquitat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 

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. 

 

 

E8 - REVESTIMENTS 
E89 - PINTATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E894BCK0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S’han considerat els tipus de superficies següents:  

- Superfícies de fusta 

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat,  coure) 

- Superfícies de ciment, formigó o guix 

 S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, fines tres, balconeres) 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 Pasarela peatonal sobre las vías del tren que sepa ran el barrio de Santa 
Eulàlia del Parque de La T 

 

 

 

 

172 

  

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

- Elements de calefacció 

- Tubs 

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

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l ’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 

aplicació de les capes d'emprimació , de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 

segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat , de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses  ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura un iformes. 

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s 'hagin protegit totes les cares però que 

només s'hagin pintat les visibles. 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 12 5 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condici ons següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

 - Humitat relativa de l'aire > 60% 

 - En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pl uja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes  condicions, s'ha de revisar la feina feta 

24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sens e pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes  del suport amb massilla, segons les 

instruccions del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobree scalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir  d'acord amb les instruccions del fabricant 

i l'autorització  de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per mes d'una ca pa, la primera capa s'ha d'aplicar 

lleugerament diluï da, segons les instruccions del fabricant. 
No s’ha d’aplicar una capa si la capa anterior no e stà completament seca. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 

durant i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificia ls d'assecatge. 

SUPERFÍCIES DE FUSTA: 

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o in sectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en dife rents punts i a una fondària mínima de 5 

mm, ha de ser inferior a  un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 

fustes dures. 

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substitui r-los per falques de fusta de les mateixes 

característiques.  Els nusos sans que tenen exsudac ió de resina s'han de tapar amb goma laca. 

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregi r i eliminar els possibles defectes amb 

massilla, segons les instruccions del fabricant; pa ssar paper de vidre en la direcció de les 

vetes i eliminar la pols. 
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SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, C OURE): 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sens e pols, taques, greixos ni òxid. 

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibl es incrustacions de ciment o de calç i s'ha 

de desgreixar la superfície. Tot seguit  s'han d'ap licar les dues capes d'emprimació 

antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 

En el cas d’estructures d’acer s’ han de tenir en c ompte les següents consideracions: 

- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfíc ies a pintar han d’estar preparades 

adequadament d’ acord amb les normes UNE-EN ISO 850 4-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a  cadascuna un color diferent. 

- Després de l’aplicació de la pintura les superfíc ies s’han de protegir de l’acumulació 

d’aigua durant un cert temps. 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engr unades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit pe r tal de garantir una bona adherència. Ha 

de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescènci es, les floridures i les sals. 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'ap licar la pintura: 

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherèn cia del lliscat de guix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O  PORTES ENROTLLABLES: 

m2 de superfície realment pintada segons les especi ficacions de la DT. 

Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

Deducció de la superfície corresponent a obertures:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements qu e configuren l'obertura com és ara, 

bastiments que s'hagin embrutat. 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 

m2 de superfície real amidada segons les especifica cions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res d’acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels parame nts laterals de l’obertura en una fondària 

de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d’oberture s de més de 4,00 m2, en que aquesta 

superfície s’ha d’ amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que conf iguren l’obertura, com ara bastiments que 

s’hagin embrutat. 

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES: 

m2 de superfície de cada cara del tancament practic able tractat segons les especificacions de 

la DT amb les deduccions corresponents als envidram ents segons els criteris següents: 

Deducció de la superfície corresponent a l'envidram ent per a peces amb una superfície 

envidrada de: 
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- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix  el 25% 

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es ded ueix 

En les portes extensibles, la superfície s'ha d'inc rementar el 50% 

PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 

m2 de superfície d’una cara, definida pel perímetre  de l’element a pintar. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER: 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-S E-A. 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície a pintar. 

- Acceptació del procediment d’aplicació de la pintura per part de la DF. 

- Comprovació de l’assecatge d’una capa abans de procedir a una segona aplicació. 

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. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrre c del Contractista. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

 En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE. 

Determinació del gruix de pel·lí cula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 

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. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució. 

 

 

EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
EB1 - BARANES 
EB12 - BARANES D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EB1216BB. 

 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se ap rueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, 
«Fachadas defensas: Barandillas». 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·loca ció de la barana. Presa de coordenades i 
cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elemen ts d'ancoratge. 
- Inspecció visual de l'estat general de la barana,  galvanitzat i ancoratges. 
- Comprovació manual de la resistència d' arrencada  en un 10 % dels suports. Es tracta de 
moure manualment el suport sense observar desplaçam ents a la base de fonamentació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 
l'inspecció  visual i per tant, en l'experiència de  l'inspector en aquest tipus de control. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES: 
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En la unitat acabada han de realitzar-se, les compr ovacions i probes de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULT ATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
 

 

EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
EH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EH2LMNAC. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Llums decoratius muntats superficialment al sostre  o encastats en el cel ras. 

S’ han considerat lluminàries amb els tipus d’equip s següents: 

- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluo rescents, amb xassís de planxa d'acer 

esmaltat o d’ alumini anoditzat, amb òptica i amb d ifusor o sense. 

- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflecto r o sense, amb là mpada fluorescent, amb 

cos d'alumini que recobreix la part no lluminosa. 

- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de  xapa d'acer esmaltat, o d'alumini 

anoditzat, per a línia contí nua, amb difusor o sen se, per a tubs fluorescents. 

- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpade s d’incandescència o fluorescents amb equip 

o sense 

- Llum decoratiu amb cos de forma esfèrica orientab le o no, sense difusor o amb reflector, per 

a làmpada d'incandescència tipus estàndard o amb re flector de vidre bufat. 

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

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, re talls 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. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sis tema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèc trica i a la línia de terra. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i 
cables) i la lluminària. 

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pel s punts previstos pel fabricant. 
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Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han  de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de  fer un replanteig que ha de ser aprovat 

per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècnique s de l'aparell corresponen a les 

especificades al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal.lació no ha d'alterar les caracterís tiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió  disponible  amb la de l’equip de la lluminària. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà  a la retir ada de l'obra de tots els materials 

sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cable s, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou el subministrament i col·loc ació de la làmpada. 
 
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 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. (Versión 

oficial EN 60598-1:1989). 

UNE-EN 60598-2-2:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas p articulares. Sección 2: Luminarias 

empotradas (versión oficial EN 60598-2-2: 1989) 

UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas p articulares. Sección 1: Luminarias fijas de 

uso general (versión oficial EN 60598-2-1: 1989). 

UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con 

circulación de aire (reglas de seguridad)(versión o ficial EN 60598-2-19). 

UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. 

Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968: 1990) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
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- 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: 

- 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. 

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. 

 

 

EL - INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
ELG - ASCENSORS HIDRÀULICS D'IMPULSIÓ OLEODINÀMICA DIRECTA PER A 12 PERSONES, COM A 
MÀXIM 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

ELG5218N. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Aparells elevadors amb impulsió hidràulica instal·l ats de forma permanent. 

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

- Col·locació de guies i pistó 

- Col·locació d'amortidors de fossat 

- Col·locació de portes d'accés 

- Col·locació del grup tractor i connexions elèctri ques 

- Col·locació del quadre i cable de maniobra i conn exions elèctriques 
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- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats 

- Col·locació de portes de cabina 

- Col·locació del limitador de velocitat i paracaig udes 

- Col·locació de la botonera de cabina i connexions  elèctriques 

- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 

- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques 

- Prova de servei de l'instal·lació 

CONDICIONS GENERALS: 

 Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'e difici amb suports i brides que les 

subjectin per la base. Han de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis 

de l'estructura. El conjunt constituï t per les gui es, les seves unions i les fixacions a 

l’estructura de l’edifici han de tindre una resistè ncia suficient per suportar les forces i cà 

rregues a que es sotmeten durant el funcionament de  l’ascensor. Han d’assegurar el guiatge de 

la cabina, el contrapès i la massa d’equilibrat per  a un correcte funcionament. Així  mateix, 

les deformacions han de limitar-se fins al punt de:  

- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les  portes 

- no ha d’afectar el funcionament dels dispositius de seguretat 

- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·l isionin amb d’altres 

Els acoblaments entre perfils han de ser encadellat s pels extrems per tal d’assegurar la 

correcta alineació  entre una guia i l’altre. S'han  de col·locar plaques d'unió cargolades a 

les bases de les guies. 

Quan els amortidors d'un dispositiu de retenció s'u tilitzen per a limitar el recorregut de la 

cabina en descens, s'exigeix la col·locació  d'un p edestal al fossat de 0,5 m d'alçada, a 

menys que el suports fixos del dispositiu de retenc ió no estiguin muntats sobre les guies de 

la cabina. 

Els amortidors han d'anar col·locats sobre l'esment at pedestal a la part inferior del 

recorregut. 

Els amortidors han de mantenir parada la cabina, am b la càrrega nominal a una distància no 

superior a 0,12 m sota el nivell del pis més baix. 

El grup tractor ha d'anar col·locat a la part infer ior del recorregut en una cambra d'ús 

exclusiu. 

Tot el conjunt format pel grup tractor ha d'estar a ssentat sobre els elements antivibratoris 

necessaris. 

L'armari elèctric de maniobra situat a la cambra de  maquinària s'ha d'ancorar o recolzar 

mitjançant suports antivibratoris. 

El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments  exteriors han de quedar connectats 

elèctricament entre si. 

El limitador de velocitat ha d'anar col·locat a la part superior del recorregut. 

El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d’ es tar localitzat preferentment a la part 

inferior. 

La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i   ben anivellada. 

Les botoneres de pis han d'anar encastades a la par et de cada replà, anivellades i a prop de 

la porta d'accés de l'aparell elevador corresponent . 

Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui 

accessible a l'usuari. 

Els selectors de parades han d'anar fixats a la par et del buit a l'alçada necessària de cada 

planta per a aturar la cabina al nivell del pis cor responent. 
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Toleràncies: 

- Desplom de les portes d'accés respecte les vertic als del llindar de la cabina:  <= 5 mm 

- S'han de complir a més les distàncies i les franq uícies següents: 

     - Porta de la cabina - tancament del buit:  <=  12 cm 

     - Porta de la cabina - porta exterior:  <= 15 cm 

     - Element mòbil - tancament del buit:  >= 3 cm  

     - Entre els elements mòbils:  >= 5 cm 

CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRETO 1314/97) 

L'aparell ha de tenir instal·lats els components de  seguretat següents: 

- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans  

- Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en 

cas de tall d'energia o d'avaria dels components) 

- Limitador de l'excés de velocitat 

- Amortiguadors d'acumulació d'energia 

- Amortiguadors de dissipació d'energia 
L’ascensor ha d’estar dotat d’un dispositiu que pre vingui l’arrencada normal, inclosa la 
reanivellació, en el cas d’existir sobrecàrrega a l a cabina. 

Els ascensors ràpids, han de tenir instal·lat un di spositiu de control i comandament de la 

velocitat. 

Ha de tenir instal·lat  un dispositiu que impedeixi  el moviment de la cabina quan estigui 

oberta alguna de les portes dels replans i que no p ermeti obrir les portes dels replans en el 

cas de que la cabina no estigui parada al replà cor responent. 

Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera  que no hagi risc de xoc amb la cabina o de 

caure a sobre d'aquesta. 

El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de  la cabina, ha de ser independent dels 

elements de suspensió. La parada produïda per aques t dispositiu no ha de provocar una 

desacceleració perillosa per als ocupants. 

En cas de superar-se la temperatura màxima prevista  pel fabricant, en la cambra que allotja el 

grup tractor, l'ascensor ha de finalitzar el movime nt en curs, però no ha de respondre a cap 

nova ordre. 

Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El buit, el fossat i la cambra de maquinària de l'a scensor han d'estar completament acabats i 

han de complir les condicions fixades a la DT i en el "Reglamento de Aparatos Elevadores". 

S'han de seguir les instruccions de la DT  facilita da pel fabricant de cada un dels elements 

que formen la partida d'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 
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Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de 

Aparatos Elevadores. 

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

Baja Tensión. REBT 2002 

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consej o 95/16/CE, sobre ascensores. 

ASCENSORS HIDRÀULICS: 

UNE-EN 81-2:2001 Reglas de seguridad para la constr ucción e instalación de ascensores. Parte 

2: Ascensores hidráulicos. 

* Orden de 3 de marzo de 1980 sobre características  de los accesos, aparatos elevadores y 

condiciones interiores de las viviendas para minusv álidos proyectadas en inmuebles de 

protección oficial. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Es verificarà la correcta ventilació del fossat  

- Es verificarà l’enllumenat permanent per garantir 200 lux 

- Es verificarà la correcta impermeabilització o drenatge del forat 

- Es garantirà la sectorització del nucli d’ascensor 

- Es mesurarà el nivell sonor del compressor 

- Realització i emissió d’un informe indicant les desviacions observades. 

PARACAIGUDES I LIMITADOR DE VELOCITAT: 

Muntatge: 

- Sentit de muntatge correcte. 

- Correcta alineació. 

- Sòlid ancoratge al sòl. 

- Facilitat d’accés. 

- Distàncies de seguretat reglamentaries. 

- Unió mecànica paracaigudes i bastidor de cabina. 

Comprovacions i assaigs: 
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- Funcionament del contacte elèctric del limitador. 

- Funcionament del contacte elèctric de la politja tensora. 

- Verificar que el pes de la politja tensora no estigui recolzat en el sòl o en la paret del buc. 

- Velocitat de funcionament de la instal·lació i d’actuació del limitador. 

- Accionament del paracaigudes pel limitador de velocitat. 

- Accionament del paracaigudes per afluixament o trencament dels cables de suspensió. 

GUIES DE CABINA: 

Muntatge : 

- Verificar distancia i paral·lelisme de les guies de cabina i contrapès. 

- Unió mecànica entre trams. 

- Ancoratges i suports de les guies. 

Comprovacions i assaigs: 

- Comprovar que les guies estiguin suspenses i recolzades. 

- Verificar les guies en tota la seva longitud (verticalitat). 

- Connexió de les guies al circuit de terra de la instal·lació. 

PORTES D’ACCÉS I ENCLAVAMENTS: 

Muntatge: 

- Correcta instal·lació i ancoratge a les parets del buc. 

Comprovacions i assaigs: 

- Connexió de les portes al circuit de terra de la instal·lació. 

- Sensibilitat de les portes d’accés en cas de ser automàtiques. 

- Enllumenat permanent portes d’accés. 

- Control de presència de cabina (espiell o senyal lluminosa). 

- Zona desenclavament reglamentaria. 

- Portes de pis tancades en cas d’absència d’ordre de viatge. 

- Funcionament correcte dels enclavaments mecànics i elèctrics. 
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ESMORTEÏDORS: 

Muntatge: 

- Inspecció del muntatge. 

Comprovacions i assaigs: 

- Correcta col·locació. Distància de seguretat inferior. 

GRUP IMPULSOR: 

Muntatge: 

- Verificar disposició segons plànols de l’expedient. Superfícies de treball i seguretat. 

- Inspecció emplenat d’oli del dipòsit. 

- Amb l’èmbol totalment estès comprovar que l’oli cobreix la motobomba. 

- Comprovar que la bomba giri en el sentit correcte. 

Comprovacions i assaigs: 

- Verificar d’inexistència de pèrdues d’oli en les juntes. 

- Prova de bomba manual de bombeig i la seva limitació de pressió. 

- Prova de la vàlvula de sobrepressió. 

- Verificar el nivell d’oli del dipòsit. 

- Existència de clau de tancament i vàlvula antiretorn. 

- Presència de manòmetre i clau de tancament del manòmetre. Pressió mínima. 

- Determinació de la velocitat de desplaçament de la cabina en pujada i en baixada. 

- Prova de la vàlvula de maniobra de socors manual (si la cabina està bloquejada l’èmbol no descendrà). 

DISPOSITIUS ELÈCTRICS I QUADRE DE MANIOBRA: 

Muntatge: 

- Verificar que la instal·lació elèctrica es realitzi segons reglament de baixa tensió. 

Comprovacions i assaigs: 

- Presència de temporitzador de recorregut. 

- Protecció contra inversió i fallida de fase. 
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- Diferencials i magnetotèrmics de força i enllumenat en sala de màquines. Circuits independents. 

- Connexió d’elements metàl·lics a xarxa de masses. 

- Actuació dels interruptors diferencials. 

- Estat general del quadre de maniobra. 

VÀLVULA PARACAIGUDES: 

Muntatge: 

- Accessibilitat de la vàlvula per al seu ajust i inspecció. 

Comprovacions i assaigs: 

- Actuació de la vàlvula paracaigudes a la velocitat reglamentaria. 

CILINDRE I CANALITZACIONS: 

Muntatge: 

- Purga d’aire de l’èmbol. 

- Instal·lació de la canalització accessible per a la seva inspecció. 

- Protecció de la canalització si travessa una paret. Evitar corbes brusques. 

Comprovacions i assaigs: 

- Presència de dispositiu de recollida de les folgances de fluid hidràulic. 

- Limitació del recorregut de l’èmbol. 

- Comprovació de pèrdues d’oli en les juntes. 

- Verificar si el circuit te aire. 

SALA DE MÀQUINES: 

Muntatge: 

- Disposició dels elements i existència de superfícies lliures de seguretat. 

Comprovacions i assaigs: 

- Llibre de manteniment. 

- Inexistència d’instal·lacions alienes al servei de l’ascensor. 

- Barana si hi ha dos nivells de pis si la seva alçada és superior a 0.5 m. 
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- Porta d’accés a la sala de màquines reglamentaria (obertura cap a l’exterior). 

- Porta d’accés a la sala de màquines amb pany reglamentari. 

- Rètols. 

- Extintor junt a porta d’accés. 

- Passa cables d’alçada superior a 5 cm. 

- Enllumenat i pressa de corrent. 

- Instruccions per a la maniobra manual d’emergència. 

BUC: 

Muntatge: 

- Estat general d’acabat. 

Comprovacions i assaigs: 

- Proteccions si el buc està situat sobre d’un lloc accessible a persones. 

- Proteccions si el buc conté varis ascensors. 

- Recorreguts lliures de seguretat part superior i inferior del buc. 

- Inexistència de material aliè al servei de l’ascensor. 

- STOP i pressa de corrent en el fossat 

- Enllumenat buc. 

- Funcionament dels dispositius de seguretat de final de recorregut electromecànics superior i inferior (si existeix). Actuació a distancia 

reglamentaria. 

CABINA: 

Muntatge: 

- Estat general, acoblament. 

Comprovacions i assaigs: 

- Presència de faldó reglamentari sota cabina. 

- Prioritat i retard de cabina. 

- Numeració de plantes o posicional en cabina. 
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- Funcionament dels enclavaments mecànics i elèctrics. 

- Resistència del sostre de cabina. 

- Si existeixen politges fixades al bastidor, protecció contra sortida de cables i contra introducció d’ objectes. 

- STOP, pressa de corrent i botonera de revisió en el sostre de cabina. 

- Enllumenat d’emergència i dispositiu d’alarma audible. 

- Distància entre marxapeus. 

- Verificar els amarratges de suspensió de cabina. 

- Plaques característiques (RAE, fumadors, etc.). 

- Correcte anivellament de la cabina en la parada. 

- Arrabassada i parada de la cabina suaument, sense salts. 

- Comprovació sistema antideriva. 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran les instruccions que en cada cas indiqui la Direcció de l’Obra. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà  un informe indicant les desviacions observades. En cas de resultat negatiu, si el motiu es pot corregir, es procedirà a la seva 

correcció sense substituir materials. En cas contrari, sense possibilitat de correcció, es procedirà  a canviar el material afectat. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG2 - TUBS I CANALS 
FG23 - TUBS RÍGIDS METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FG23EA15. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nom inal, amb unions roscades o endollades i 

muntat superficialment. 
S’han contemplat els següents tipus de tubs: 
- Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvan itzat Sendzimir  

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

- Replanteig del traçat del tub 

- Preparació dels extrems dels tubs i corbat 

- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i 

accessoris 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, re talls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al s uport amb brides d'acer galvanitzat. 

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb  maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s’han de fer amb man iguets llisos. 

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corb es d'acoblament. També es poden fer amb 

màquines de corbar  tubs, sense que es produeixin c anvis sensibles a la secció. 

Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 

- Trams verticals:  <= 80 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament , aigua i gasos:  >= 50 cm 

Distància entre registres:  <= 1500 cm 

 Nombre de corbes de 90° entre dos registres consec utius:  <= 3 

Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 

 Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els  canvis de direcció:  ± 5 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subminis trats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots  els accessoris que intervenen en la 
canalització  han de ser els adequats al tipus i ca racterístiques del tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del prod ucte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col· locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les caracter ístiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedi rà a la retirada de l’obra de les restes 
d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència dels retalls. 

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacio ns. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la condu cción de cables. Parte 1: Requisitos 

generales. 

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos rígidos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels 

conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
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- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 

 

FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FHGAU010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Col·locació  de centre de comandament dels equips d 'enllumenat. 

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

- Execució de la base d'ancoratge de formigó 

- Col·locació i anivellació de l'armari 

- Instal·lació de tots els equips i mòduls necessar is per a la connexió amb les línies 

d'enllumenat amb la central de regulació, amb els d etectors o polsadors de vianants o amb 

d’altres reguladors, i execució  de les connexions corresponents 

- Programació, en el seu cas, del microcomputador 
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- Comprovació del funcionament del centre de comand ament 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 

 Tots els components de l'interior de l'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les 

connexions fetes. 
ARMARI: 

L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

L'armari ha de quedar connectat al conductor de ter ra. 

Toleràncies: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈ NCIA A LES LÍNIES D'ENLL UMENAT: 

Un cop instal·lat, s’ han de poder obrir i tancar e ls circuits de potència a les làmpades de 

forma ràpida, sense intervals, sense provocar vacil ·lacions o oscil·lacions en les línies. 

Les sortides de cada grup de lluminàries han d’ est ar situades i connectades de forma que 

s’identifiqui fàcilment, l’agrupació i el número de  grup al que corresponen. El número de grup 

ha de quedar indicat en el connector corresponent. 
ACTUADOR LOCAL: 

Ha de quedar instal· lat dins de l'armari, amb els elements necessaris per a la seva connexió 

a l’alimentació elèctrica, a les sortides de potènc ia a les línies d'enllumenat i als elements 

d’entrada d’informació i comunicació. 

El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació  central-

regulador, ha de rebre dos fils d’entrada del bucle  i han de sortir dos fils per a continuar 

el bucle. 

Qualsevol byte rebut sense error per el regulador s ’ha de retransmetre incondicionalment 

Ha d’haver-hi un relé a l’entrada de lí nia de cada  regulador que ha d’eliminar el bucle quan 

el regulador no tingui alimentació de corrent (conn ectant directament els fils d’entrada amb 

els de sortida). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 

pluja. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de  fer un replanteig que ha de ser aprovat 

per la DF. 

Les operacions de connexió s’han de fer sense tensi ó a la línia. 

L’armari s’ha de manipular penjat d’ una grua pels perns de suspensió ancorats a la seva part 

superior. Un cop instal·lat i fixat s’han de retira r els perns de suspensió. 

Un cop instal·lat s’ ha de comprovar el funcionamen t correcte de tots els mecanismes, 

(microcomputador, connexions, sistemes de protecció , comunicació, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra. 

 - Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s’identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l’execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer  arranjaments futurs -sense necessitats d’enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a l’especificat. 

- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 

     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 

     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 

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 as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de 

quantificació dels mateixos. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 Pasarela peatonal sobre las vías del tren que sepa ran el barrio de Santa 
Eulàlia del Parque de La T 

 

 

 

 

192 

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà 

a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el determini la DF. 

 

 

FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQZ - EQUIPAMENTS ESPECIALS 
FQZV - MATERIALS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Màstil d’acer inoxidable fixat amb tac quí mic al s uport. 

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

- Replanteig de la situació dels ancoratges 

- Preparació de la base 

- Fixació de l’element 

- Col·locació dels accessoris 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició  ha de ser l’especificada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport. 

L’ancoratge de l’element ha de ser suficient per a resistir els esforços als que ha d’estar 

sotmès sense produir danys a la base de suport ni a fectar l’estabilitat de l’element. 

Els accessoris per al suport i manipulació de la ba ndera, han d’estar col·locats i s’ha de 

comprovar que el cordill llisqui amunt i avall fàci lment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Si es treballa a l’exterior, no s’ ha de treballar amb vent superior a 50 km/h. 

El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser p er rotació, o per rotació i percussió, en 

funció del material de base. 

El forat s’ha de fer sempre perpendicular a la supe rfície exterior del material de base. 

No es  travessarà cap armadura sense l’autorització  expressa de la DF 

Les distàncies mínimes entre la posició dels ancora tges i el cantell del material de base han 

de ser suficients per a garantir les característiqu es mecàniques de l’ancoratge, d’acord amb 

les indicacions del fabricant de l’ancoratge. 
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El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de real itzar seguint estrictament les 

especificacions pròpies del tipus utilitzat. Si el tac és de tipus químic, cal utilitzar el 

cartutx de resina subministrat pel fabricant del ta c. 

Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells qualsevol 

substància que pugui ser perjudicial per al seu com portament eficaç. 

No s’han de provocar danys a la rosca del tac duran  el muntatge. 

L’element s’ha de fixar per els forats previstos. 

Els elements auxiliars per a la bandera, han de que dar fixats al màstil amb els accessoris 

disposats per aquest fi. 

La col·locació no ha de produir desperfectes en l’e lement que comprometin la seva durabilitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat realment col·locada, amidada d’  acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

FR - JARDINERIA 
FR1 - OPERACIONS PRÈVIES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

FR116242. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Operació consistent en l’eliminació de la part aèri a de les herbes d’un terreny. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Desbrossada de vores de camins (en franges), o de  terrenys 

- Recollida de brossa amb mitjans manuals 

S'han considerat els mitjans següents: 

- Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc 

- Desbrossadora muntada en tractor 

- Desbrossadora autopropulsada 

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

- Senyalització i protecció de la vegetació a conse rvar , i els elements urbans 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 Pasarela peatonal sobre las vías del tren que sepa ran el barrio de Santa 
Eulàlia del Parque de La T 

 

 

 

 

194 

  

- Desbrossada del terreny en dues o mes passades 

- Recollida de la brossa 

CONDICIONS GENERALS: 

A la superfície desbrossada no hi ha d’haver plante s d’alçada superior a 10 cm. La superfície 

estarà neta de les restes dels vegetals tallats. 

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

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

mateix grau de compactació. 

La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal. 

Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'han de protegir els elements vegetals d'interès i  els elements de servei públic que puguin 

resultar afectats per les obres. 

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

S'han de senyalar els elements que hagin de conserv ar-se intactes, segons s'indiqui en la D 

ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

S’han de protegir arbres o altra vegetació que hagi  de conservar-se amb tanques o proteccions, 

segons s’indiqui en la DT o, en el seu defecte, per  la DF. 

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

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

de suspendre els treballs i avisar a la DF. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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G - TIPOLOGIA G 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 
G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G219U040. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de pavi ments o soleres o desmuntatge de paviments. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre fo rmigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla  bituminosa 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en  obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

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

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

 El contractista ha d'elaborar un programa de treba ll que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, ap untalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels servei s afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
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- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació  en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobilia ri existents, així com qualsevol element 

que pugui destorbar la feina. 

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

La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

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

carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veï nes, s'han de suspend re les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les esp ecificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  

m2 de paviment realment enderrocat, segons les espe cificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons l es especificacions del projecte, comprovada 

i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

(PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del 

terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

 

G22 - MOVIMENTS DE TERRES 
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G222 - EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2223Q11. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fona ments, o de pas d’instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecà nics o manuals, de for ma contínua o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 

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

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’exc avació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de  l’ordre d’execució de les dames si és el 
cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d’obra 

Excavacions amb explosius: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’exc avació 

- Replanteig de l’excavació i de la situació de les  barrinades 

- Execució de les perforacions per a la col·locació  dels explosius 

- Càrrega i encesa de les barrinades 

- Control posterior a l’explosió de les barrinades 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

SPT entre 20 i 50. 

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

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

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

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

assaig SPT > 50 sense rebot. 

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

l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimens ions especificades en la DT, o en el seu 

defecte, les que determini la DF. 
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El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

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

han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

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

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

 - Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

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

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

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

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball,  han de tenir les característiques 

següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

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

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

 La finalització de l’ excavació de pous o rases pe r a fonaments o de lloses de fonamentació, 

s’ha de fer just abans de la col·locació del formig ó de neteja, per mantenir la qualitat del 

sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 

pugui formigonar la capa de neteja. 

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

Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol elem ent susceptible de formar un punt de 

resistè ncia local diferent de la resta, com ara ro ques, restes de fonaments, bosses de 

material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavaci ó per tal que la sabata tingui un 

recolzament homogeni. 

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

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

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

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
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S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 

dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

 - Es treballi en una zona immediata que pugui resu ltar afectada per una possible esllavissada 

 - Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de tr eball 

 També sempre que, per altres causes (càrregues veï nes, etc.) ho determini la DF. 

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

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

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

Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’es tabilitat dels talussos i les obres veïnes, 

i s’ han de mantenir mentre durin els treballs de f onamentació. Caldrà verificar en terrenys 

argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’e xcavació. 

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

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

suspendre els treballs i avisar la DF. 

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

DF. 

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

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

condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

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

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

existents i de compacitat igual. 

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

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

corrents d'aigua interns, en els talussos. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa 

d'execució proposat pel contractista, justificat am b els corresponents assaigs. 

El programa d'execució de voladures ha de justifica r, com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació 

- Llargària màxima de perforació 

- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destro ssa i disposició de les mateixes 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de  càrrega dels diferents tipus de barrinades 

- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues e n l'interior de les barrinades 

- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 

- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 

- Tipus d'explosor 

- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació pro posat en terrenys anàlegs als de l'obra 

- Mesures de seguretat per l’obra i tercers 

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric d e terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha  de fer considerant el tipus de roca, el 
tipus d'estructures properes i la separació entre l a voladura i l'estructura. L'obtenció  
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d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis  preliminars a realitzar, s'ha de fer 
segons el que determina la UNE 22381. 

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velo citat definits en la Taula 1 de la norma 

UNE 22381 en funció  del tipus d'estructura existen t en les proximitats, classificada segons 

els grups definits en l'article 3 de la mateixa nor ma. 

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots el s permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 

seguretat necessàries. 

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del 

terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable , essent necessària la presentació d'un nou 

programa de voladures. 

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la co nservació, la manipulació i l'ús de metxes, 

detonadors i explosius, s'han de regir per les disp osicions vigents, complementades amb les 

instruccions que figurin en la DT o en el seu  defe cte, fixi la DF. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada  per a advertir al públic del treball amb 

explosius. 

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càr rega i encesa de barrinades; cal avisar de 

les descàrregues amb prou antelació per a evitar po ssibles accidents. 

La DF pot prohibir les voladures o determinats mèto des de barrinar si els considera 

perillosos. 

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un m aterial amb la granulometri a adequada a 

l'ús definitiu previst. 

Si com a conseqüència de les barrinades les excavac ions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 

retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb ma terial adequat. 

Les vibracions transmeses al terreny per la voladur a no han de ser excessives, si és així s'ha 

d'utilitzar detonadors de microretard per a l'ences a. 

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt 

fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 

Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les  barrinades per a evitar la seva expulsió 

cap a l'exterior. 

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'est ar degudament qualificat i autoritzat i ha 

de ser designat especialment per la DF. 

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 

fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, e tc. 

En detectar la presència d'aigua a l'interior de le s barrinades descendents, s'han de prendre 

les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequa t. 

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar 

sense prendre precaucions especials aprovades per l a DF. 

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada f ilera han d'estar en contacte. 

En les càrregues discontínues amb intervals buits o  inerts entre els cartutxos, s'ha 

d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de  cordó  detonant o un sistema d'iniciació 

adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de s er de material antiestàtic que no propagui 

la flama. 

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada  ha de ser, com a màxim, la calculada 

teòricament. 

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la 

càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explí citament la DF. 

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
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L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com pe r a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, 

inclús a l'aire lliure. 

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de to ta la barrinada, el detonador s'ha 

d'adossar al començament del cordó, amb el fons del  mateix dirigit en el sentit de la 

detonació. 

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser pri vat del seu detonador, fent l'operació la 

mateixa persona que va preparar l'enceb. 

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el conf inament de l'explosió. 

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de  plàstic, antiestàtic i no ha de propagar 

la flama. 

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de  fusta o d'altres materials que no 

produeixin espurnes o càrregues elèctriques en cont acte amb les parets de la barrinada. No han 

de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envo ltura dels  cartutxos, els cordons o les 

metxes. 

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància  quan sigui accessible o no estigui 

degudament senyalitzada. 

Abans d'encendre les metxes el responsable de la vo ladura ha de comprovar que tots els 

accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris  o de senyals òptiques o acú stiques. 

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritz i l'accés als talls de treball. 

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura  s'ha d'assegurar de que tot el personal 

està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tal l i posar-se a resguard. 

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, 

posant especial atenció a la possible existència de  barrinades fallides. 

En el cas de fronts convergents o que avancin en di reccions oposades amb risc que la pega d'un 

d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de ped res sobre l'altre, s'han de suspendre els 

treballs i avisar a la DF. 

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és 

amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 

La llargària de la metxa des de la boca de la barri nada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La 

metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meit at de l'anterior. Aquesta última s'ha 

d'encendre primer. 

S'ha de contar el número de barrinades explosionade s i, en cas de dubte o quan s'hagi contat 

menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 

Les barrinades fallides han de ser degudament senya litzades i notificades a la DF. S'han de 

neutralitzar el més aviat possible seguint les indi cacions de la DF. 

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precau cions per a evitar la presència de corrents 

estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar  b arrinades amb possibilitat de que es 

produeixin tempestes. 

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament 

aïllats. No poden estar en contacte amb elements me tàl·lics. 

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèri e. No s'han d'utilitzar més dels que puguin 

ser disparats amb seguretat. 

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors con nectats a la línia de tir, des del refugi 

per a l'accionament de l'explosor. 
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Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconne ctada de l'explosor i en curt circuit. 

L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explo sor. L'explosor i el comprovador de línia 

han de ser homologats. 

EXCAVACIÓ  DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 

Quan l’excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 

supervisi l’acció de la cullera o el martell, alert ant de la presè ncia de serveis. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum excavat segons les especificacions de l a DT, amidat com a diferència entre els 

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

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

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

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

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotamen ts per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució d e les obres. 

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

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

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

les prescripcions relatives a excavacions, entibaci ons i voladures. 

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
 
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 

* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 
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G3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
G3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G3Z1U010. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjança nt l’abocada de formigó  al fons de les 

rases o dels pous de fonamentació prèviament excava ts. 

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

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del  fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície ha de ser plana i anivellada. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificaci ó mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui in ferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, o n C = consistència i TM= mida màxima del 

granulat. 

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 

Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa: - 30 mm 

- Nivell: +20 / - 50 mm 

- Planor:  ± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

L’acabat del fons de la rasa o pou, s’ha de fer imm ediatament abans de col·locar el formigó de 

neteja. Si ha de passar un temps entre l’excavació i l’abocada del formigó, cal deixar els 10 

o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l’ acabat final del terreny just abans de fer 

la capa de neteja. 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general , en cas de pluja o quan es preveu que 

durant les 48 hores següents la temperatura pot ser  inferior a 0°C. 

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'ador miment. 
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L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgr egacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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 s e aprueba el Código Técnico de la 

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

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

Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre la capa de neteja. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.  

- Control de les condicions geomètriques d’ acabat (gruix, nivell i planor). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 

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. 

La correcció dels defectes observats ha d’anar a càrrec del contractista. 

 

 

GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
GB1 - BARANES I ÀMPITS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GB121EAM. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, 

col·locades en la seva posició definitiva i ancorad a amb morter de ciment o formigó o amb 

fixacions mecàniques. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o f ormigó o amb fixacions mecàniques 

- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniq ues 

- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de  ciment o amb fixacions mecàniques 

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

Barana metàl·lica: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratge s 

CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició  prevista en la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el trave sser superior, ha de ser l'especificada en 

el projecte o  la indicada per la DF. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la baran a s'ha d'efectuar a una distà ncia >= 50 cm 

de l'element que provoqui l'esmentada variació d'al çada. 

L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una  força horitzontal, uniformement 

distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l’element, si 

aquest està situat a menys alçada. El valor caracte rístic de la de força ha de ser de: 

- Categoria d’ús C5:  3 kN/m 

- Categories d’ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m 

(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1 .1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de l es zones destinades al públic en 

establiments d’ús comercial o d’ús pú blica concurr ència, en zones comunes d’edificis d’ús 

residencial habitatge o en escoles infantils, ha d’ estar separada una distància de 50 mm com a 

màxim de la línea d’inclinació de l’escala. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/m 

BARANA METÀL.LICA: 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb anco ratges d'acer collats amb morter de ciment 

pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, prot egits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els traves sers superiors a les parets laterals per 

mitjà d'ancoratges. 

Els trams de la barana han d'estar units, per solda dura si són d'acer o per una peça de 

connexió si són d'alumini. 

Toleràncies d'execució: 
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- Alçària:  ± 10 mm 

- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 

d’instal·lació i, alhora, han d e mantenir l'aploma t de l’element fins que quedi fixat 

definitivament al suport. 

BARANA METÀL.LICA: 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar  els muntants abans de començar els 

treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o a ltres objectes que es puguin haver ficat 

des del moment de la seva execució  fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap  muntant. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, p latines o angulars. L'elecció depèn del 

sistema i de la distà ncia que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 

resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà  de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 

entre elements. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

El material conglomerant o adhesiu amb que es reali tzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 

començar l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments n i vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 

* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se ap rueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, 

«Fachadas defensas: Barandillas». 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d’un 10% dels punts on es situaran els 

elements d’ancoratge. 

- Inspecció visual de l’estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 Pasarela peatonal sobre las vías del tren que sepa ran el barrio de Santa 
Eulàlia del Parque de La T 

 

 

 

 

207 

  

- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar 

desplaçaments a la base de fonamentació. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l’inspecció  visual i per tant, en l’experiència de 

l’inspector en aquest tipus de control. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament 

amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

 

GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
GDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SE RVEIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GDK256F3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 

S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó de formigó fet “in situ” sobre solera de m aó calat col· locat sobre llit de sorra. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 Pasarela peatonal sobre las vías del tren que sepa ran el barrio de Santa 
Eulàlia del Parque de La T 

 

 

 

 

208 

  

- Pericó  de formigó prefabricat amb tapa (si és el  cas), sobre solera de formigó o llit de 
grava, i reblert lateral amb terres. 
- Pericó de fàbrica de maó fet “ in situ”, amb pare ts arrebossades i lliscades interiorment, 
sobre solera de maó calat, i  reblert lateral amb t erres 

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

Pericó de formigó fet “in situ”: 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació de la solera de maons calats 

- Formació de les parets de formigó, encofrat i des encofrat, previsió de passos de tubs, etc. 

- Preparació per a la col·locació del marc de la ta pa 

Pericó de formigó prefabricat: 

- Comprovació de la superfície d’assentament 

- Col·locació del formigó o de la grava de la soler a 

- Formació de forats per a connexionat tubs 

- Preparació per a la col·locació del marc de la ta pa 

- Acoblament dels tubs  

- Reblert lateral amb terres  

- Col·locació de la tapa en el seu cas 

Pericó de fàbrica de maó  fet “in situ” 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels maons de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deix ant preparats els forats per al pas de 
tubs. 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres. 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fon dària prevista a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera:  ± 20 mm 

 PERICÓ DE FORMIGÓ FET “IN SITU”: 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a esca ire. 

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció ha n de quedar preparats. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·loca ció del bastiment i la tapa enrasats amb el 

paviment. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 

 - Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 

 - Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 

 PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 

El pericó  ha de quedar ben subjectat a la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·loca ció del bastiment i la reixa enrasats amb 

el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ell a. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar  preparat. 

La tapa (si és el cas) serà  dissenyada per tal que  pugui suportar el pas del trànsit i es 

prendran les mesures necessàries per tal d’evitar e l seu desplaçament o el seu robatori. 
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Gruix de la solera: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 5 mm/m 

- Escairat:  ±5 mm r especte el rectangle teòric 

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET “IN SITU” 

El pericó ha d’estar format amb parets de peces cer àmiques, sobre solera de maó  calat 

La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 

Les parets han de  ser planes, aplomades i han de q uedar travades per filades alternatives. 

Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajun t i les filades han de ser horitzontals. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb u n arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 

a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòr tland. El revestiment sec ha de ser llis, 

sense fissures o d'altres defectes. 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 

Gruix de la solera: >= 10 cm 

Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 

 Pendent interior d'evacuació en pericons no sifòni cs:  >= 1,5% 

 Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 

- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 

- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfec tes, ni ha de modificar les condicions 

exigides per al material. 

Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que  la DF ho consideri necessari. 

PERICÓ DE FORMIGÓ FET “IN SITU”: 

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

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

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

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

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

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  s ense que es produeixin disgregacions. 

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

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabric ació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C, sense 

pluja. 

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET “IN SITU” 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C, sense 

pluja. 

El procès de col·locació  del pericó no produirà de sperfectes ni modificarà les condicions 

exigides al material. 
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Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que  la DF ho consideri necessari. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

 

GDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALIT ZACIONS DE SERVEIS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GDKZH5C4. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa p er a pericó. 

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

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agaf at amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat so bre les parets de l’element que s’ha de 

tapar, anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perim etral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del pavime nt perimetral i no ha de sortir lateralment 

de les parets del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastimen t a tot el seu perímetre. No ha de tenir 

moviments que puguin provocar el seu trencament per  impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació  ha de garantir que només podrà ser 

retirada per personal autoritzat i que no podrà  te nir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correc tament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de qued ar al mateix pla que el paviment perimetral 

i mantenir el seu pendent. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
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- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 

 - Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El procés de col·locació no ha de produir desperfec tes, ni ha de modificar les condicions 

exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

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

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

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

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I  TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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GG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
GG2 - TUBS I CANALS 
GG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GG22TK1K. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàm etre nominal, col·locat. 

S’han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’e xterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d’halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exte rior i llisa la interior 

S’han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Tubs col·locats encastats 

- Tubs col·locats sota paviment 

- Tubs col·locats sobre sostremort 

- Tubs col·locats al fons de la rasa 

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

- Replanteig del traçat del tub 

- L’estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, re talls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registre s (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 

entre aquests i les caixes de mecanismes. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'es tat de la superfície sobre la què s'ha 

d'efectuar el tractament superficial. 

Toleràncies d’instal·lació: 

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 

ENCASTAT: 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al  parament, coberta amb guix. 

Recobriment de guix:  >= 1 cm 

 SOBRE SOSTREMORT: 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en e l cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base . 

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de mor ter cada metre, com a mínim. 
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CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reb lertes posteriorment. 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registre s (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 

entre aquests i les caixes de mecanismes. 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecu tius:  <= 3 

 Distància entre la canalització i la capa de prote cció:  >= 10 cm 

 Fondària de les rases:  >= 40 cm 

 Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subminis trats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots  els accessoris que intervenen en la 
canalització  han de ser els adequats al tipus i ca racterístiques del tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del prod ucte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col· locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les caracter ístiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedi rà a la retirada de l’obra de les restes 
d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa n ivellant-lo amb una capa de sorra garbejada 

i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 

plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions del projecte, entre els eixos 

dels elements o dels punts per connectar. 

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives 

en la resta de muntatges. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material corr esponents a retalls. 
 
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 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la condu cción de cables. Parte 1: Requisitos 

generales. 
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UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos flexibles. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels 

conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 
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GG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
GG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GG31450V. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a s istemes de distribució en tensió  baixa i 

instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb  conductor de coure, de tensió assignada 

0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus següents: 

  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï  llament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

  - Cable flexible de designació RV-K  amb aïllamen t de barreja de polietilè reticul at (XLPE) 

i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb a ïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàsti ques , UNE 21123-4 

  - Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb a ïllament d’elastòmers vulcanitzats i 

coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123 -4 

  - Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UN E 21123-2 

  - Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 

21030 

  - Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de  fleix d’acer, aïllament de barreja de 

polietilè  reticulat (XLPE) i coberta de barreja de  policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

  - Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïl lament i coberta d’elastòmers 

termoestables.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat superficialment 

- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal o safata 

- Col·locat aeri  

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

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el ca s 

CONDICIONS GENERALS: 
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Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb bor ns o regletes de connexió, prohibint-se 

expressament el fer-ho per simple recargolament o e nrrotllament dels fils, de forma que es 

garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els dan ys mecànics que puguin venir després de la 

seva instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de deri vació i de mecanismes. 

 El cable ha de portar una identificació mitjançant  anelles o brides del circuit al qual 

pertany, a la sortida del quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de d erivació, ni entre aquestes i els 

mecanismes. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

 Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 m m 

 Distància mínima al terra en creuaments de vials p úblics: 

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m 

COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sost re mitjançant brides, collarins o 

abraçadores de forma que no en surti perjudicada la  coberta. 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fi xació al parament ha de quedar alineada 

paral·lelament al sostre o al paviment i la seva po sició  ha de ser la fixada al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 

 Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 

 En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’ap rofitarà , en la mesura del possible, les 

possibilitats d’ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 

resistents a la intempèrie i en cap cas han de malm etre el cable. Han d’estar fermament 

subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports,  com per exemple passar d’un edifici a un 

altre, es penjarà d’un cable fiador d’acer galvanit zat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctr iques o no, es deixarà una distància mínima 

de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament 

suplementari. Si l’encreuament es  fa practicant un  pont amb el mateix cable, els punts de 

fixació immediats han d’estar el suficientment prop ers per tal d’evitar que la distància 

indicada pugui deixar d’existir. 

COL·LOCACIÓ AÈRIA: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador  que es el que aguantarà tot l’esforç de 

tracció. En cap cas està permes fer servir un condu ctor de fase per a subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb  una peça adient que empresoni el neutre 

fiador per la seva coberta aïllant sense malmè trel a. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema 

de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensi ó de treball un cop estesa la línia. Ha de 

ser d’acer galvanitzat hi  no ha de provocar cap re torciment al conductor neutre fiador en les 

operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , 

ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes. 
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COL·LOCAT EN TUBS: 

 Quan el cable passi de subterrani a aèri, es prote girà el cable soterrat des de 0,5 m per 

sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub  d’acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transc orre per la façana o suport es farà dintre 

d’una caixa de doble aïllament, situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i 

amb premsaestopes per a l’entrada i sortida de cabl es. 

Els empalmaments i connexions es faran a l’interior  de pericons o be en les caixes dels 

mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la c ontinuitat tant elèctrica com de 

l’aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanqu itat i resistència a la corrossió. 

El diàmetre interior dels tubs serà  superior a due s vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores  el dià metre del tub ha de ser 

suficientment gran per evitar embussaments dels cab les. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions  ni danys a la seva coberta en treure'l de 

la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni 
coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lac ió:  >= 0°C 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, n i que desprenguin irradiacions. 

Si l’estesa del cable es amb tensió , es a dir esti rant per un extrem del cable mentre es va 

desentrrotllant de la bobina, es disposaran politge s als suports i en els canvis de direcció 

per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissib le pel cable. El cable s’ha d’ extreure de 

la bobina estirant per la part superior. Durant l’o peració es vigilarà permanentment la tensió 

del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 

incorporen les peces de suport. 
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d’insta l·lació serà  tal que no provoqui 

allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb co nductor de coure, la tensió màxima 

admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l’estesa del cable es disposaran ro dets en els canvis de direcció i en general 

allí on es consideri necessari per tal de no provoc ar tensions massa grans al conductor. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el  diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegad es el diàmetre del cable. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'i ntroduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protec ció mitjançant un cable guia prenent cura 

que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions del projecte, entre els eixos 

dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corre sponents a retalls, així com l'excés 

previst per a les connexions. 
 
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 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte 

- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats 

- Verificar l’ús adequat dels codis de colors 

- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels 

reglaments d’aplicació. 

- Assaigs segons REBT. 

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 as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de 

quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 

 

GGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒ DICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GGD1431E. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió  a terra, col·lo cats soterrats en el terreny. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, sote rrada 

- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment  de coure, clavada a terra. 

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

- Col·locació i connexionat 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment lo calitzable per a la realització periòdica 

de proves d’ inspecció i control. 

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 

circuits de terra mitjançant cargols, elements de c ompressió, soldadura d'alt punt de fusió, 

etc. 

El contacte amb el conductor del circuit de terra h a d'estar net, sense humitat i fet de tal 

forma que s'evitin els efectes electroquímics. 

Han d'estar clavades de tal forma que el punt super ior quedi a 50 cm de profunditat. 

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la  distància entre ambdues ha de ser, com a 

mínim, igual a la seva longitud. 

PLACA: 

En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 

Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm d e diàmetre, aproximadament, al costat del 

cable per a la humectació periòdica del pou de terr a. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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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 del prod ucte corresponen a les especificades al 

projecte. 

Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva  col·locació. 

Un cop instal·lat, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

(embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
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 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elè ctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de 

l’arqueta. 

- Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i  dels elè ctrodes de posada a terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici. 

- Mesures de resistència de terra. 

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 comprovarà globalment  

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es procedirà  a la construcció de nous pous de terra o tractament 

del terreny, fins que s’arribi a obtenir la resistència adequada. 
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Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits. 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D' EDI 
KB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
KB3 - REIXES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KB321A0E. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Reixa constituida per un conjunt de perfils que for men el bastidor i l’ ampit de la reixa, 

col·locada en la seva posició definitiva i ancorada  amb morter de ciment o amb fixacions 

mecàniques. 

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

- Replanteig 

- Preparació de la base i formació dels caixetins d ’ancoratge, en el seu cas 

- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges  amb morter o fixacions mecàniques 

CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició  prevista en la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el trave sser superior, ha de ser l'especificada en 

el projecte o  la indicada per la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/m 

REIXA METÀL.LICA:  

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb anco ratges collats amb morter de ciment 

pòrtland o fixacions mecà niques. Tant els ancoratg es d’acer com les fixacions mecàniques han 

d’estar protegits contra la corrosió. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 10 mm 

- Separació entre muntants:  ± 3 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  a 50 km/h. 
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Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 

d’instal·lació i, alhora, han d e mantenir l'aploma t de l’element fins que quedi fixat 

definitivament al suport. 

REIXA METÀL.LICA:  

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar  els muntants abans de començar els 

treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o a ltres objectes que es puguin haver ficat 

des del moment de la seva execució  fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap  muntant. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, p latines o angulars. L'elecció depèn del 

sistema i de la distà ncia que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 

resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà  de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 

entre elements. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

El material conglomerant o adhesiu amb que es reali tzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 

començar l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments n i vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B - MATERIALS 
B0C6 - PLAQUES DE POLIESTER REFORÇAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0C62561. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Plaques fetes amb resines de poliester reforçat amb  fibra de vidre. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfil d'onda gran 

 - Perfil d'onda petita 

 - Perfil nervat 

 - Perfil grecat 

 - Perfil de secció en W per a grans llums 

 - Llisa 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de ser translúcides. 

La coloració ha d'estar feta en massa i ha de ser u niforme i estable. 

Les cares han de ser llises i no han de tenir defec tes superficials com és ara fissures, 

cavitats, fibres lliures, bonys o porositats. 

Ha de ser impermeable. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

Diàmetre de les bombolles:  <= 1 mm 

 Superfície de cossos estranys:  <= 0,25 cm2 

 Densitat (UNE 53-020):  1,5 g/cm3 

 Contingut de fibra de vidre (UNE 53-269):  >= 25% 

 Absorció d'aigua a 20°C (UNE 53-028):  <= 20 mg 

 Variació dimensional (estufa a 100°C durant 1 h):  <= 3% 

 Disminució translúcida (immersió en aigua bullent durant 1 h):  <= 10% valor mig,   <= 15% 

valor inicial 

Augment de la duresa (estufa a 80°C):  <= 10% valor  mig,  <= 12% valor inicial 

Estabilitat tèrmica (T):  - 40°C <= T <= + 130°C 

 Coeficient de conductivitat tèrmica (UNE 53-037):  0,23 W/m K 

Resistència a l'impacte (UNE 53-292):  >= 0,95 kN/c m/cm2 

Resistència a l'esquinçament en les fixacions:  >= 45 kg 

 Resistència a la tracció (UNE 53-280):  >= 75 N/mm 2 

Resistència a la compressió (UNE 53-189):  >= 240 N /mm2 
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Reflexió de la llum (R):  5,5% <= R <= 7,5% 

 Índex de refracció (UNE 53-072):  1,52 

 Transparència als raigs visibles:  >= 85% 

 Transparència als raigs ultraviolats:  >= 10% 

 Transparència als raigs infrarojos:  >= 80% 

 Característiques de les plaques de perfil d'onda g ran o petita i perfil nervat: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Característiques    │  Onda gran  │  Onda petita  │  Perfil nervat  │ 
│────────────────────│─────────────│───────────────│─────────────────│ 
│Alçària de l'onda   │     51 mm   │  17,5 - 20 mm │      51 mm      │ 
│────────────────────│─────────────│───────────────│─────────────────│ 
│Pas de l'onda       │    177 mm   │    75 - 76 mm │     272 mm      │ 
│────────────────────│─────────────│───────────────│─────────────────│ 
│Resistència a la    │             │               │                 │ 
│flexió (UNE 53-301) │  >= 1,6 kN  │    >= 0,9 kN  │            -    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Toleràncies: 

- Llargària:  ± 10 mm 

 - Amplària nominal:  ± 10 mm 

 - Gruix:  ± 15% 

 - Escairat:  ± 3° 

 - Pas d'onda: 

     - Onda gran:  ± 2 mm 

     - Onda petita:  ± 1 mm 

     - Perfil nervat:  ± 4 mm 

Les dades anteriors s'han de verificar segons la UN E 53-301. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetades en palets. El nombre màxim de plaques per paquet depèn de la 

llargària. La placa ha de portar marcada de forma l legible i difícilment alterable la marca 

del fabricant i la data de fabricació. 

Si el material ha de ser component de les obertures  del tancament exterior d’un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats següents: 

- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 

- Factor solar 

Emmagatzematge: En llocs protegits de cops i de la intempèrie, sobre una superfície plana i 

anivellada. Es  permet d'apilar fins a sis alçades,  separades del terra i entre elles per 

mitjà de llistons. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* UNE 53301:1987 Plásticos. Placas onduladas o nervadas translúcidas de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Características y métodos 

de ensayo. 

 

 


