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PROJECTE: CAMÍ D’ACCÉS AL NUCLI DEL TAIÓ
AUTOR: MARIA ISABEL SÁNCHEZ ÁLVAREZ
TUTOR: IMMA ESTRADA

RESUM
L’objectiu del present projecte és definir i pressupostar les obres necessàries per dur a terme
l'execució del camí d’accés al Nucli urbà de Taió, T.M. de Castellví de Rosanes, comarca del
Baix Llobregat, amb la finalitat de connectar amb una via peatonal els nuclis urbans de
Castellví de Rosanes i Taió evitant el pas de vianants per la carretera C-243B.
L’àmbit de projecte es defineix en un tram de 490 metres entre els nuclis urbans de Castellví de
Rosanes i Taió al costat dret de la carretera C-243B, incloent la formació d’una estructura
sobre la riera de Can Duran que té una longitud total de 24 metres que permet el pas de
vianants. Aquesta està proyectada amb un tauler metàl·lic sobre estreps de formigó armat. La
longitud total de la passarel.la s’assoleix mitjançant la construcció d’un entramat de bigues
acabat amb un paviment de fusta tractat de 3 metres d’amplada. La resta del tram forma part
del camí amb una base d’esplanada E2 compactada de 25 cm de gruix, una capa transitable de
formigó amb mescla de sulfats de ferro de 10 cm de gruix, vorades tipus ‘tauló’ de 100x10x20
cm en el costat terraplè i una formació de rigola de 20x20x8 cm cada 5 m com a formació de
juntes al paviment. El drenatge projectat pretén desguassar l’escorrentiu dels marges
urbanitzats i de la plataforma del camí, en funció de la secció transversal definida i els
pendents superficials. A tal fi s’ha projectat una cuneta triangular d’1 metre d’amplada i
talussos 1H:1V en quasi tot el marge esquerra i que desguassa l’aigua a través de tubs sota el
camí de 600 mm de formigó i acabat amb un broquet de formigó per la sortida d’aigües. En
tota la longitud del camí s’han projectat com a proteccions una barana de fusta de pi nord d’1,1
m d’alçada a la zona de terraplens, col·locada sobre la berma de 0,25-0,40 metres i ancorada en
daus de formigó. Aquesta barana quedarà interrompuda per la situació de les columnes
d’enllumenat i els accessos laterals al camí. En quant a l’enllumenat del camí s’ha projectat
amb columnes de 5,5 m d’alçada i llampada de VSAP de 100W situades cada 20 m
aproximadament i en forma unilateral en el costat dret.
No s’ha detectat cap servei afectat per l'execució de les obres definides en el present projecte.
Les obres d’ampliació del pont i de regularització del ferm de la carretera es desenvolupen en
terreny de domini públic del terme municipal de Castellví de Rosanes.
El temps total estimat pel desenvolupament de l'execució de les obres projectades és de quatre
4 mesos
El Pressupost d’execució per Contracta resulta un total de DOS-CENTS NORANTA-NOU
MIL SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS (299.621,02 €) (aplicant els
coeficients legals de despeses generals (13%), benefici industrial (6%), i el tipus d'IVA vigent
(16%)).
La Classificació del Contratista per a la realització de les obres és la seguent: Classificació C3
(estructures metàl·liques) Categoria: c; Classificació: G6 (vials sense qualificació específica)
Categoria: b; Classificació: I1 (Enllumenat i abalisament lluminós) Categoria: c.
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PROJECTE: CAMÍ D’ACCÉS AL NUCLI DEL TAIÓ
AUTOR: MARIA ISABEL SÁNCHEZ ÁLVAREZ
TUTOR: IMMA ESTRADA

RESUM
The aim of this project is to define and allocate the necessary works to carry out the execution
of the access road to the city center of Taio, municipality of Castellvi de Rosanes, Baix
Llobregat, in order to connect to a pedestrian via the urban cores and Castellvi de Rosanes Taio
preventing the flow of pedestrians along the road C-243B.

The project boundary is defined on a stretch of 490 meters between urban cores and Castellvi
de Rosanes Taio on the right side of the C-243B, including the formation of a structure on the
stream of Duran Can you have a total length 24 meters to allow passage of pedestrians. It is
designed with a steel deck on reinforced concrete abutments. The total length of the runway is
achieved through the construction of a web of beams finished with a treated wood floor 3 feet
wide. The remaining part of the road section with a base of compacted E2 esplanade of 25 cm
thick layer of concrete passable mix of concrete and iron sulphate mixture of 10 cm thick,
curbs like "plank" of 100x10x20 cm on the side of the embankment and training rigola of
20x20x8 cm every 5 m for the formation of joints in the pavement. The drainage project will
drain the runoff from the urbanized and the margins of the road platform, as a function of the
cross section surface defined and earrings. To that end, has projected a triangular ditch a 1
meter wide and slopes of 1H: 1V in most of the left side and the water draining pipe girders
under the path of 600 mm of concrete and finished with a embronque of concrete for the water
outlet. Throughout the length of road planned as a rail guards pine north of 1.1 m in height of
embankments in the area, placed on the berm of 0.25 to 0.40 meters and anchored in concrete
cubes . This railing shall interrupt Pora the status of lighting columns and road side access. As
for the lighting project was developed with columns of 5.5 meters and lamp 100 W HPS
located approximately every 20 m and unilaterally in the right side.

There has been no department concerned for implementation of the works defined in this
project. The redevelopment of the bridge and the regularization of the road surface is
developed in the public domain area of the municipality of Castellvi de Rosanes.

The overall time for development of the execution of the planned works is four months.
The Budget for the Contract is running for a total of TWO HUNDRED NINETY-NINE
THOUSAND SIX HUNDRED TWO CENTS Twenty one EUROS (€ 299,621.02) (applying
the statutory factors overheads (13%), industrial benefits (6%), and current VAT rate (16%)).

The Contractor Classification for the realització of them is obres seguente: Classification C3
(metallic structures • liques) Category: c; Classification: G6 (qualificació vials specific sense)
Category: b; Classification: I1 (i abalisament Enllumenat lluminosa) Category : c.
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1.- INTRODUCCIÓ

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

3.- UBICACIÓ I ÀMBIT DE PROJECTE
L’àmbit de projecte es defineix en un tram de 490 metres entre els nuclis urbans de Castellví de

Castellví de Rosanes es un municipi de la comarca del Baix Llobregat, situat al costat esquerra de
la carretera C-243B equidistant entre les poblacions de Gelida i Martorell.

Rosanes i Taió al costat dret de la carretera C-243B, incloent la formació d’una estructura sobre la
riera de Can Duran.

El nucli urbà de Castellví de Rosanes queda comprés entre la carretera C-243B i el Torrent de Can
Duran. L’expansió del municipi de Castellví s’ha realitzat bàsicament a la zona de Taió que queda
compresa entre la mateixa carretera C-243B i l’altre costat del Torrent de Can Duran.

4.- SITUACIÓ ACTUAL

La única via de connexió entre ambdós nuclis urbans es la pròpia carretera que no disposa de

El tram objecte del projecte es situa en la vessant de la serra de l’Aragall en el seu tram final i

voreres i amb vorals de 0,50 m, per la qual cosa no es apta pel trànsit de vianants. Tanmateix s’ha

ocupa ambdós costats del torrent de Can Duran.

de salvar el fort desnivell que crea la riera de Can Duran que actualment està resolt a la carretera

Al nucli urbà de Castellví de Rosanes l’inici del tram correspon al cul-de-sac del carrer Passeig del

mitjançant un pont de mig punt de mamposteria i formigó. Aquest pont no te vorals ni voreres i

Parc.

per la seva configuració es molt complicat l’eixamplament del mateix.

El primer tram de l’actuació es situa paral·lelament a la carretera C-243B aprofitant les terrasses

L’eixamplament de la carretera i el pont mitjançant nous vorals i voreres adequades és molt

naturals i a mitja vessant. En arribar al torrent de Can Duran es travessa esviejat respecte la

costosa degut als forts desmunts en roca en el marge dret.

carretera C-243B.

En l’actualitat els recorreguts a peu es fan per la carretera i l’obra de fàbrica sense voreres. Per

A l’últim tram de l’actuació, una vegada passat el torrent, ens trobem en el marge dret de la

aquest motiu, ha estat una demanda reiterada la millora de la seguretat i la facilitat de comunicació

carretera C-243B i paral·lels amb aquesta fins l’accés al carrer Passeig de Taió.

dels vianants al llarg del tram de connexió entre ambdós nuclis urbans, que finalment es manifesta
amb aquest projecte.

El tram objecte del present projecte presenta forts desnivells en forma de terrasses naturals amb
pendents entremitjos del fins el 20-25%

2.-PROBLEMÁTICA PLANTEJADA I PROPOSTA DE SOLUCIÓ

En el tram d’actuació la llera del torrent de Can Duran presenta marges en terres amb un talús mig

De les diferents propostes de traçat, l’opció adoptada és aquella on les obres d’ampliació del pont i

1H/1V, amb vegetació arbustiva abundant. La llera es troba limitada d’una banda per la vessant de

de regularització del ferm de la carretera es desenvolupen en terreny de domini públic del terme

la serra d’Aragall i per l’altra per uns habitatges aïllats a la part alta d’aquest vessant de la serra.

municipal de Castellví de Rosanes.
Les altres propostes es van el.liminar ja que el percentatge de terrenys que s'havien d'expropiar era
molt gran. Per tant, la despesa d’expropiacions amb comparació amb el pressupost disponible feia
inviable aquestes altres opcions.

5.- OBJECTE DEL PROJECTE
Amb tot el que s'ha exposat anteriorment, l’objectiu del present projecte és definir i pressupostar
les obres necessàries per dur a terme l'execució del camí d’accés al Nucli urbà de Taió, T.M. de
Castellví de Rosanes, comarca del Baix Llobregat, amb la finalitat de connectar amb una via
peatonal els nuclis urbans de Castellví de Rosanes i Taió evitant el pas de vianants per la carretera
C-243B.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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6.- CRITERIS DE PROJECTE

7.1.- DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DE LA TRAÇA

El projecte d’accés al nucli de Taió ha estat definit amb els següents criteris:

El traçat en planta es defineix a partir d’un eix pel mig del futur camí amb el màxim d’adaptació

· Millorar les condicions de seguretat dels vianants evitant que els recorreguts a peu es
facin per la carretera.

possible al terreny actual. Aquest eix defineix els punts de replanteig en planta i alçat del camí i a
partir de paral·leles a aquest es defineix en planta i alçat la formació de vorades, rigoles i cuneta
longitudinal.

· Integrar el camí i els elements urbans existents en el entorn, donant continuïtat a la
vorera del carrer Passeig del Parc.

L’inici de l’eix parteix del cul-de-sac que forma el carrer Passeig del Parc al nucli de Castellví de
Rosanes i segueix de una forma casi paral·lela la carretera C-243B, adaptat al terreny. A l’alçada

· Respectar la configuració del pont existent, projectant una estructura al costat d’aquest
que no modifiqui la secció hidràulica de pas actual.
· Mantenir en tot moment el trànsit a la carretera durant l’execució de les obres.

del p.k. 250 s’ha de conformar un seguit de corbes en planta per aconseguir una bona adaptació
longitudinal a les terrasses naturals de la zona. En aquest tram el pendent longitudinal arriba al
12,5%.
En arribar a la riera de Can Duran (p.k. 0+367 fins 0+391)l’eix travessa esviejat lleugerament

· Garantir en tot moment un drenatge de l’escorrentiu superficial.
· Preservar en tot moment una integració mediambiental adient, amb la menor alteració
possible dels elements naturals existents.

respecte la carretera C-243B essent entre aquest dos punts on es defineix la estructura metàl·lica.
Entre aquets punts el perfil longitudinal esta per sobre de la carretera entre 1 i 1,5 m amb un
pendent longitudinal del 3%.
Una vegada passada l’estructura l’eix s’apropa al petit voral de la carretera C-243B i s’enfila fins
l’accés al Passeig de Taió. El perfil longitudinal de l’eix s’adapta tant a la carretera com al Passeig

7.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES
Han estat projectades les següents actuacions:

de Taió arribant a un pendent del 18,28% existent.
Respecte la secció emprada en la definició cal ressenyar que es tracta de un camí per vianants amb

· enderrocs i moviments de terres (demolicions de paviments, esbrossada, tall d’arbres,

una amplada lliure de 3 metres bordejat per una berma de 0,25-0,40 m en el costat terraplè i una

excavacions de caixes d’afermats i refí de la plataforma de l’explanació)

cuneta triangular en el costat desmunt.

· estructures: formació d’una passarel.la per a vianants

Aquest ample es manté a la secció de la passarel.la sobre la riera de Can Duran

· afermat i pavimentació del camí a base de capa de formigó sobre esplanada i encintat

Per a la definició de la rasant longitudinal i els peralts s’ha considerat dos condicionants:

amb vorades i rigoles

· assegurar la no existència de punts o zones baixes on es pugui acumular l'aigua de

· obres de drenatge longitudinal (cunetes)

pluja, conduint aquesta mitjançant la cuneta longitudinal.

· proteccions amb barana de fusta

· adaptar-se al perfil actual del terreny per tal de minimitzar els moviments de terres i

· enllumenat del camí

adaptar-se al perfil longitudinal de la carretera i l’accés al Passeig de Taió amb un
desnivell de 0,5 m sobre la calçada pavimentada.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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7.2.- ENDERROCS I MOVIMENTS de terres
Han estat definides les següents obres:


MEMÒRIA DESCRIPTIVA



Formació de rigola de 20x20x8 cm cada 5 m com a formació de juntes al paviment.

El talús de caiguda de ferms correspon a 1H:1V

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses en marges de carretera on es
defineix el nou camí

7.5.- DRENATGE



Demolició de paviment de mescles bituminoses en el tram 0+391 fins 0+490

El drenatge projectat pretén desguassar l’escorrentiu dels marges urbanitzats i de la plataforma del



Demolició de la vorera del cul-de-sac del carrer Passeig del Parc

camí, en funció de la secció transversal definida i els pendents superficials.



Esbrossada en tot el recorregut del tram 0+000 fins 0+367.



Excavació del terreny existent per formació de la caixa de paviments en zona de vianants,
incloent el refí i regularització de tota la superfície superior de l’explanació



A tal fi s’ha projectat una cuneta triangular d’1 metre d’amplada i talussos 1H:1V en quasi tot el
marge esquerra i que desguassa l’aigua a través de tubs sota el camí de 600 mm de formigó i
acabat amb un broquet de formigó per la sortida d’aigües.

Terraplenat amb material de la pròpia obra o de préstec del terreny existent per formació
de la caixa de paviments en zona de vianants, incloent el refí i regularització de tota la
superfície superior de l’explanació

7.6.- PROTECCIONS
Les proteccions de seguretat projectades estan constituïdes per:

7.3.- ESTRUCTURES
Han estat definides les obres corresponents a la construcció d’una passarel.la pel pas de vianants.



Barana de fusta de pi nord d’1,1 m d’alçada a la zona de terraplens, col·locada sobre la
berma de 0,25-0,40 metres i ancorada en daus de formigó. Aquesta

S’ha projectat un tauler metàl·lic sobre estreps de formigó armat. La longitud total de 24 metres
s’assoleix mitjançant la construcció d’un entramat de bigues acabat amb un paviment de fusta

barana quedarà interrompuda per la situació de les columnes d’enllumenat i els accessos

tractat de 3 metres d’amplada.

laterals al camí

El procés constructiu del pont, encara la proximitat de la carretera, no comporta el tall de la
mateixa, si bé en moments puntuals d’acopi i elevació dels materials s’haurà de fer petits talls del
carril sentit Martorell amb la senyalització adequada temporalment, establint un pas alternatiu de
cada sentit de circulació.

7.4.- AFERMAT I PAVIMENTS
A les zones del camí, després del refí de la base de la caixa excavada, es projecta el següent

7.7.- ENLLUMENAT
S’ha projectat un enllumenat del camí amb columnes de 5,5 m d’alçada i llampada de VSAP de
100W situades cada 20 m aproximadament i en forma unilateral en el costat dret.

7.8.- SERVEIS AFECTATS
No es detecta cap servei afectat per l'execució de les obres definides en el present projecte.

paviment:


Base d’esplanada E2 compactada de 25 cm de gruix



Capa transitable de formigó amb mescla de sulfats de ferro de 10 cm de gruix



Vorada tipus ‘tauló’ de 100x10x20 cm en el costat terraplè

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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7.9.- EXPROPIACIONS I OCUPACIONS
Les obres d’ampliació del pont i de regularització del ferm de la carretera es desenvolupen en
terreny de domini públic del terme municipal de Castellví de Rosanes.

9.- PRESSUPOSTOS
Aplicant els preus als amidaments resultants, el Pressupost d'Execució Material puja a la quantitat
de DOS-CENTS TRETZE MIL NOU-CENTS SET EUROS AMB SETANTA-UN

7.10.- ESTUDIS DE SEGURETAT I SALUT I DE QUALITAT
D’acord amb la Normativa actual, s’ha redactat l’Estudi de Seguretat i Salut i l’Estudi de Qualitat.
En aquests Estudis de Seguretat i Salut i de Qualitat es detalla:

CÈNTIMS (213.907,71 €), el qual augmentat pels coeficients legals de despeses generals (13%),
benefici industrial (6%), i del tipus d'IVA vigent (16%), dona un Pressupost de Contracta de DOSCENTS NORANTA-CINC MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT
CÈNTIMS (295.278,20 €).

· La Normativa en matèria de Seguretat i de Qualitat, aplicable al llarg de l'execució de les
diferents unitats de l'obra.
· La Metodologia a adoptar a l'obra pel correcte compliment de les normes de seguretat i de

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 295.278,20 €

qualitat durant el seu desenvolupament i l'organització òptima de les mateixes
· L'Import dels Pressupostos que resulta dels Estudis i que es recull en el Pressupost
General de l'Obra.

10.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES
El temps total estimat pel desenvolupament de l'execució de les obres projectades és de quatre 4
mesos.

8.- CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
Per a la realització del present Projecte del camí d’accés al nucli de Taió s’ha utilitzat:

11.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

· Topografia a escala 1:250 obtinguda de la realització d'un aixecament topogràfic de la

D’acord amb la legislació vigent, les classificacions mínimes exigible al contractista adjudicatari

zona de riera i voltants de la mateixa i plataforma de la carretera.

de les obres serà:

· Cartografia escala 1:5000 de la zona de l'Institut Cartogràfic de la Generalitat de
Catalunya.

Classificació: C3 (estructures metàl·liques)

A l'annex núm. 1, "Cartografia i Topografia", es recullen totes les dades topogràfiques referents a

Categoria: c

la topografia de detall, així com la comprovació i implantació de les bases. Aquestes darreres

Classificació: G6 (vials sense qualificació específica)

queden definides per un conjunt de croquis de tal forma que es permeti la seva localització a la
zona de projecte.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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12.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE
Integren el present Projecte de Construcció els següents documents:
DOCUMENT NÚM 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS
1.1 MEMÒRIA
1.2 ANNEXOS A LA MEMÒRIA
ANNEX NÚM. 1 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
ANNEX NÚM. 2 TRAÇAT. ELEMENTS GEOMÈTRICS
ANNEX NÚM. 3· ESTUDI GEOTÈCNIC
ANNEX NÚM. 4 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE
ANNEX NÚM. 5 CÀLCUL D’ESTRUCTURES
ANNEX NÚM. 6 ENLLUMENAT
ANNEX NÚM. 7 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
ANNEX NÚM. 8 ESTUDI DE QUALITAT
ANNEX NÚM. 9 PROGRAMACIÓ DE LES OBRES
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PLÀNOL TAQUIMÈTRIC D’UN TRAM DE LA CARRETERA C-243B I DEL
TORRENT DE CAN DURAN, AL T.M. DE CASTELLVÍ DE ROSANES.
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1.

ANNEX NÚM 1: CARTOGRAFÍA I TOPOGRAFÍA

4.

Objectius i emplaçament.

L’objectiu del present informe és la descripció detallada de l’execució dels treballs de topografia realitzats a la zona
que s’esmenta, així com dels resultats obtinguts. La zona de treball està situada al terme municipal de Castellví de
Rosanes.

Treballs de gabinet. Càlcul de coordenades i dibuix de l’aixecament taquimètric.

Els treballs de gabinet tenen com a objecte el realitzar el dibuix de l’aixecament topogràfic, a partir de les coordenades
dels punts, aquest es duu a terme mitjançant les següents passes:
a)

Volcat de les dades de camp recollides amb la radiació. La captació de dades s’efectua mitjançant la pròpia
estació total.

2.

Aparells de mesura.

b) Edició, manipulació i depurat de les dades de camp recollides. Es realitza mitjançant el programa
“TopoWind”(versió 2.8 b).

Per a la realització dels treballs de camp s’ha utilitzat un equip de topografia compost d’una Estació Total Robotitzada

c)

Trimble DR+200 amb compensador electrònic de doble eix, un jaló amb prisma de refracció total, un trípode de fusta,
una cinta mètrica de 3m. i una cinta metàl·lica de 10 m. per altres mesures menors. Les desviacions de l’aparell
utilitzat són les següents:

d) Dibuix de la planimetria de l’aixecament dins l’editor CAD en tres dimensions.
Obtenció del model digital del terreny i corbat del plànol, utilitzant el programa “TCP Modelo digital del
Terreno” (versió 4.0).

 3 mm.
 5” (mgon)

Desviació estàndar mesura angular:
3.

2004).

e)

Desviació estàndar mesura de distàncies:

Càlcul de coordenades dels punts radiats des de les estacions i obtenció dels punts a un editor CAD (Autocad

Els treballs han estat realitzats per un Enginyer Tècnic en Topografia i dos auxiliars especialistes.

Treballs de camp.
Es pot dir finalment, que s’utilitzà tot l’equip, tant humà com material més bonament possible, per l’execució del

Els treballs de camp comencen amb el reconeixement i inspecció del terreny per part d’un tècnic especialista de

treball amb la màxima qualitat i precisió.

l’empresa. Posteriorment s’iniciaran les feines de presa de dades.

L’aixecament s’ha fet en coordenades arbitràries i posteriorment s’ha realitzat una transfomació per passar-les a UTM
i cota absoluta, mitjançant encaix amb plànol E=1/5000.
S’ha partit de bases de replanteig propies per realitzar la radiació dels punts desitjats. Les coordenades UTM
d’aquestes bases són:

E-1

408455.472

4589637.572

137.97

BR-1

408457.076

4589602.559

135.25

BR-2

408455.174

4589558.374

134.35

Es presenten les ressenyes de les estacions a l ‘Annex núm. 1.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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 PROJECTE: PLÀNOL TAQUIMÈTRIC D’UN TRAM DE LA CARRETRA
C-243B I DEL TORRENT DE CAN DURAN, AL T.M. DE CASTELLVÍ DE
ROSANES.

PROJECTE: PLÀNOL TAQUIMÈTRIC D’UN TRAM DE LA CARRETRA
C-243B I DEL TORRENT DE CAN DURAN, AL T.M. DE CASTELLVÍ DE
ROSANES.

 MUNICIPI: CASTELLVÍ DE ROSANES

MUNICIPI: CASTELLVÍ DE ROSANES

 PROVÍNCIA: BARCELONA

COORDENADES ESTACIÓ

COORDENADES ESTACIÓ

PROVÍNCIA: BARCELONA
X: 408455.472

X: 408457.076



Y: 4589637.572

Y: 4589602.559



Z: 137.97

Z: 135.25

TRIMBLE DR+200

APARELL UTILITZAT:
TRIMBLE DR+200

NUM. ESTACIÓ: E-1

NUM. ESTACIÓ: BR- 1

TIPUS DE SENYAL: CLAU D’ACER

TIPUS DE SENYAL: CLAU D’ACER

 APARELL UTILITZAT:



RESSENYA SITUACIÓ:



Clau d’acer situat a l’asfalt a l’accés a la
urbanització de “El taiò” de Castellví de
 Rosanes.

FOTOGRAFIA:

RESSENYA SITUACIÓ:

FOTOGRAFIA:

Clau d’acer situat sobre la vorada de
l’encreuament d’accés a la urbanització “El
taiò” de Castellví de Rosanes, amb la
carretera C-243B.



 CROQUIS SITUACIO:

CROQUIS SITUACIO:









Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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PROJECTE: PLÀNOL TAQUIMÈTRIC D’UN TRAM DE LA CARRETRA
C-243B I DEL TORRENT DE CAN DURAN, AL T.M. DE CASTELLVÍ DE
ROSANES.
MUNICIPI: CASTELLVÍ DE ROSANES

COORDENADES ESTACIÓ

PROVÍNCIA: BARCELONA
X: 408455.174
Y: 4589558.374
Z: 134.35

APARELL UTILITZAT:
TRIMBLE DR+200
NUM. ESTACIÓ: BR-2
TIPUS DE SENYAL: CLAU D’ACER
RESSENYA SITUACIÓ:

FOTOGRAFIA:

Clau d’acer situat a l’asfalt a prop del pont
sobre el torrent de Can Duran, a la carretera
C-243B.

CROQUIS SITUACIO:

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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Annex núm 2. Coordenades dels punts de radiació
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Nº punt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ANNEX NÚM 1: CARTOGRAFÍA I TOPOGRAFÍA

X

Y

408455,472
408457,076
408448,441
408452,614
408455,174
408454,226
408453,329
408453,114
408453,131
408453,161
408453,976
408454,023
408454,168
408453,633
408454,216
408454,561
408455,081
408455,063
408454,971
408454,442
408453,274
408451,667
408451,334
408450,493
408450,112
408450,754
408450,488
408448,222
408447,773
408447,682
408446,91
408448,61
408450,814
408451,523
408454,118
408456,592
408456,076
408457,397
408456,826
408457,429
408456,906
408457,525
408458,704
408460,833
408462,354
408464,719
408466,497
408469,46
408470,538
408470,704
408470,458
408468,645
408467,387
408470,355
408471,255
408470,179

4589637,572
4589602,559
4589572,349
4589532,885
4589558,374
4589641,508
4589641,555
4589638,196
4589637,388
4589636,39
4589636,438
4589638,085
4589636,473
4589633,363
4589628,62
4589633,074
4589624,431
4589624,447
4589623,215
4589622,202
4589621,078
4589622,047
4589621,901
4589622,103
4589623,151
4589623,36
4589624,663
4589633,885
4589636,387
4589636,363
4589644,394
4589633,809
4589624,691
4589620,563
4589611,669
4589602,772
4589602,61
4589599,152
4589600,483
4589600,74
4589602,324
4589603,494
4589605,139
4589606,819
4589607,798
4589609,563
4589611,191
4589614,788
4589618,224
4589621,756
4589618,366
4589618,948
4589614,942
4589623,974
4589623,674
4589624,538

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

Z

137,969
135,247
134,946
134,192
134,352
138,337
138,525
138,079
137,958
137,806
137,818
137,955
137,774
137,304
136,752
137,349
136,153
136,188
135,988
135,835
135,686
135,723
135,598
135,581
135,558
135,571
135,458
135,703
135,807
136,082
135,912
136,142
135,848
135,597
135,417
135,241
135,219
135,237
135,228
135,237
135,212
135,29
135,392
135,487
135,543
135,671
135,782
136,03
136,202
136,375
136,151
136,191
135,994
136,597
136,574
136,652

Nº punt

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

X

Y

408469,803
408466,729
408465,847
408464,808
408463,396
408462,711
408463,599
408463,808
408464,249
408465,404
408465,072
408466,661
408467,066
408470,493
408470,814
408471,565
408471,176
408471,529
408471,918
408472,034
408472,112
408471,576
408474,384
408474,626
408472,914
408467,66
408471,438
408471,877
408473,976
408470,349
408470,855
408471,867
408469,501
408469,844
408466,23
408464,981
408466,327
408459,745
408460,178
408461,28
408457,647
408458,282
408457,518
408458,107
408458,451
408460,087
408458,697
408459,129
408462,153
408464,383
408472,751
408477,075
408478,284
408478,538
408472,935
408470,972

4589625,596
4589631,922
4589634,12
4589638,097
4589643,348
4589646,331
4589646,424
4589645,442
4589643,554
4589640,649
4589640,63
4589634,266
4589634,316
4589626,144
4589626,442
4589624,305
4589624,183
4589622,599
4589622,82
4589620,597
4589620,362
4589620,557
4589620,851
4589621,654
4589624,91
4589633,304
4589618,543
4589618,339
4589615,909
4589614,891
4589614,573
4589613,836
4589613,382
4589612,904
4589608,793
4589606,623
4589609,813
4589604,946
4589604,616
4589603,807
4589602,018
4589601,742
4589600,968
4589600,975
4589598,603
4589600,39
4589599,592
4589597,644
4589598,725
4589601,303
4589609,863
4589615,602
4589604,822
4589602,818
4589598,721
4589598,565

Z

136,747
137,425
137,665
138,088
138,722
139,071
139,272
139,161
138,938
138,86
138,586
137,744
138,465
136,857
137,957
137,816
136,695
136,469
137,692
137,611
137,293
136,315
137,143
137,741
137,89
138,459
136,235
137,125
137,002
136,07
136,907
136,592
136,006
136,894
136,347
136,064
135,773
135,439
136,167
135,822
135,234
135,958
135,199
135,641
135,28
135,549
135,514
136,936
138,994
138,961
138,566
138,748
141,351
141,293
141,657
141,763
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113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
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X

Y

408467,843
408464,369
408462,171
408476,105
408476,718
408469,784
408468,576
408469,139
408470,13
408469,505
408473,382
408471,322
408474,077
408480,033
408479,632
408475,471
408475,71
408472,845
408476,632
408476,164
408477,377
408480,218
408480,305
408480,224
408477,423
408477,485
408473,332
408477,146
408476,521
408477,694
408480,188
408481,733
408480,299
408481,901
408481,525
408483,364
408483,207
408486,191
408489,859
408495,246
408494,49
408491,206
408490,996
408491,349
408488,917
408493,702
408496,261
408502,011
408497,531
408497,784
408496,249
408496,73
408488,99
408487,438
408487,049
408487,496

4589595,943
4589592,642
4589598,647
4589549,878
4589550,203
4589558,977
4589559,539
4589559,826
4589578,063
4589578,111
4589583,077
4589579,347
4589583,073
4589590,795
4589591,084
4589582,012
4589581,777
4589578,662
4589576,344
4589573,054
4589551,999
4589552,146
4589550,847
4589551,137
4589550,969
4589550,665
4589578,696
4589576,622
4589573,035
4589552,337
4589552,469
4589550,881
4589567,87
4589575,384
4589580,227
4589586,985
4589579,627
4589565,02
4589551,749
4589551,033
4589550,744
4589559,508
4589560,613
4589564,979
4589573,943
4589584,474
4589586,132
4589586,755
4589586,38
4589583,521
4589581,426
4589575,738
4589568,179
4589574,861
4589584,48
4589592,153

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

Z

140,851
140,316
138,999
145,301
146
145,593
143,104
143,148
145,538
143,005
145,405
145,546
146,629
146,643
145,788
146,76
146,781
145,373
145,296
145,036
146,036
147,392
147,462
147,375
146,082
146,263
146,888
146,98
147,413
147,286
147,502
147,623
147,668
147,941
147,426
147,195
148,581
151,47
152,403
152,953
152,563
152,201
152,097
152,482
152,197
151,767
151,953
152,934
152,955
152,957
152,12
152,433
151,063
149,764
147,828
146,788

Nº punt

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

X

Y

408492,039
408481,625
408482,996
408487,387
408496,309
408487,699
408481,262
408498,555
408488,254
408482,662
408474,381
408479,935
408479,447
408476,287
408471,358
408470,322
408466,761
408466,229
408468,122
408460,937
408461,231
408460,785
408459,163
408457,802
408455,617
408454,057
408455,476
408445,683
408445,875
408446,397
408447,389
408448,729
408450,592
408455,942
408458,066
408458,449
408460,383
408460,055
408461,091
408463,385
408464,184
408461,686
408462,359
408462,494
408465,966
408464,865
408464,339
408463,627
408462,359
408461,753
408462,176
408462,996
408464,086
408459,716
408461,229
408460,442

4589593,706
4589595,757
4589595,599
4589609,87
4589615,531
4589617,077
4589629,854
4589625,332
4589638,997
4589636,044
4589641,261
4589639,65
4589642,86
4589651,631
4589650,73
4589645,012
4589645,284
4589648,143
4589648,73
4589630,275
4589625,729
4589621,414
4589616,807
4589615,057
4589613,352
4589612,605
4589637,571
4589645,704
4589645,731
4589639,877
4589633,392
4589627,242
4589620,186
4589602,261
4589595,106
4589598,624
4589592,734
4589588,912
4589584,842
4589583,773
4589577,893
4589581,815
4589577,173
4589573,367
4589572,785
4589570,717
4589570,703
4589572,076
4589571,414
4589568,252
4589566,301
4589566,278
4589565,75
4589563,793
4589558,499
4589559,307

Z

146,928
145,231
146,481
146,543
145,97
145,877
144,926
145,364
145,127
144,355
143,942
144,286
144,111
144,308
144,23
142,974
142,256
142,392
142,876
137,141
136,569
136,17
135,785
135,65
135,519
135,449
137,959
136,269
136,245
136,056
135,855
135,699
135,555
135,221
135,127
135,292
135,326
135,058
134,998
134,925
134,88
134,965
134,883
134,784
134,878
134,153
134,127
134,623
134,718
134,598
134,58
134,087
134,049
134,444
133,827
133,733
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225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
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X

Y

408459,819
408461,008
408462,72
408462,882
408459,702
408459,331
408462,136
408461,747
408460,741
408458,78
408458,297
408456,136
408455,271
408453,328
408450,453
408450,725
408453,395
408455,286
408456,076
408458,097
408460,363
408459,882
408457,397
408455,351
408459,037
408458,716
408454,423
408453,541
408452,673
408452,227
408456,584
408454,908
408451,927
408448,381
408444,349
408443,101
408432,671
408432,714
408439,426
408439,716
408442,01
408442,119
408444,204
408443,998
408446,031
408446,242
408448,075
408447,851
408449,784
408450,008
408449,74
408449,464
408451,105
408451,478
408451,272
408451,514

4589553,138
4589553,277
4589548,66
4589545,808
4589547,207
4589552,89
4589549,473
4589548,899
4589548,52
4589552,585
4589552,26
4589551,236
4589550,913
4589550,914
4589553,026
4589553,299
4589551,478
4589551,355
4589551,637
4589552,508
4589562,606
4589561,427
4589558,338
4589556,189
4589558,082
4589554,425
4589552,398
4589554,594
4589554,398
4589554,717
4589559,489
4589557,79
4589554,997
4589551,988
4589548,82
4589547,904
4589551,178
4589551,017
4589554,261
4589554,609
4589555,894
4589555,701
4589557,187
4589557,303
4589559,015
4589558,847
4589560,774
4589560,894
4589563,408
4589563,26
4589563,584
4589563,669
4589566,114
4589565,85
4589565,996
4589566,95
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Z

133,071
133,212
132,904
132,125
131,566
133,094
133,137
132,584
132,114
132,398
132,407
131,817
131,198
130,665
128,579
133,33
133,752
133,411
133,312
132,954
134,555
134,58
134,632
134,456
134,316
133,963
133,934
134,344
134,084
134,113
134,358
134,333
134,237
134,279
134,261
134,237
133,708
133,799
133,828
133,709
133,725
133,82
133,819
133,738
133,691
133,828
133,837
133,72
133,76
133,851
133,69
133,694
133,658
133,899
133,668
133,894

Nº punt

281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

X

Y

408453,051
408454,383
408451,903
408453,206
408454,437
408454,843
408454,791
408454,124
408452,572
408449,906
408457,078
408445,83
408444,397
408443,586
408443,512
408442,292
408442,861
408441,234
408441,202
408440,395
408440,129
408439,339
408440,103
408440,286
408437,989
408439,535
408441,511
408440,254
408438,736
408440,684
408442,94
408442,454
408443,268
408445,269
408451,136
408449,596
408452,108
408452,973
408451,331
408446,452
408446,518
408449,838
408450,977
408452,994
408451,533
408449,781
408449,719
408451,102
408418,037
408419,151
408418,702
408420,021
408417,057
408418,671
408493,827
408491,303

4589570,5
4589574,667
4589566,65
4589569,554
4589573,473
4589577,098
4589581,064
4589586,002
4589591,968
4589601,009
4589602,565
4589614,161
4589619,336
4589618,867
4589622,798
4589628,932
4589623,123
4589630,836
4589634,996
4589641,202
4589638,758
4589646,607
4589645,566
4589645,536
4589645,869
4589632,909
4589623,233
4589619,802
4589604,517
4589599,689
4589591,979
4589588,511
4589581,855
4589579,936
4589585,216
4589586,662
4589589,624
4589584,626
4589580,099
4589575,817
4589571,447
4589569,077
4589568,992
4589572,126
4589568,213
4589568,006
4589566,578
4589566,123
4589614,526
4589615,006
4589616,111
4589615,316
4589614,141
4589614,373
4589511,647
4589509,653

Z

133,865
134,146
133,894
134,026
134,184
134,333
134,478
134,683
134,939
135,222
135,247
135,618
135,815
135,804
135,931
136,124
135,91
135,978
136,309
136,447
136,19
136,417
136,574
136,591
136,151
135,886
135,664
135,436
134,841
135,056
134,52
134,492
134,495
135,203
135,191
134,755
134,827
134,592
134,336
134,983
134,551
134,477
134,439
134,015
133,78
133,766
133,458
133,659
123,135
123,269
123,229
139,94
139,872
141,181
162,434
162,488
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Nº punt

337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392

ANNEX NÚM 1: CARTOGRAFÍA I TOPOGRAFÍA

X

408492,336
408366,205
408363,78
408365,039
408417,582
408418,45
408393,464
408458,836
408461,006
408461,408
408462,295
408466,102
408462,224
408464,97
408466,358
408469,189
408466,082
408467,882
408465,854
408465,376
408467,145
408466,152
408465,325
408463,933
408463,833
408467,039
408469,57
408465,776
408473,618
408477,294
408480,589
408484,283
408483,161
408483,44
408486,869
408491,026
408493,014
408500,79
408501,11
408503,747
408501,826
408503,788
408493,504
408493,999
408488,888
408489,705
408496,324
408489,888
408487,728
408493,367
408494,409
408490,066
408485,224
408483,8
408483,722
408484,686

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

Y

4589511,018
4589488,364
4589488,911
4589488,805
4589614,17
4589612,813
4589735,377
4589599,206
4589594,144
4589591,349
4589589,686
4589588,746
4589589,144
4589588,084
4589586,678
4589585,757
4589560,201
4589578,628
4589578,013
4589578,832
4589574,59
4589563,959
4589560,116
4589559,166
4589556,474
4589556,49
4589555,994
4589559,761
4589552,081
4589547,383
4589544,579
4589535,795
4589533,683
4589531,751
4589528,915
4589525,147
4589523,27
4589514,782
4589515,279
4589515,091
4589518,802
4589519,875
4589523,778
4589525,402
4589534,394
4589535,094
4589532,218
4589535,942
4589534,755
4589525,017
4589522,707
4589527,218
4589530,812
4589532,333
4589533,503
4589535,568

Z

163,719
168,506
168,506
169,701
141,177
138,692
142,645
136,431
138,159
138,948
139,56
141,067
137,92
139,426
139,881
143,76
142,821
142,199
141,351
139,248
142,147
142,061
142,422
140,588
140,448
142,221
143,68
142,686
144,6
145,523
147,235
148,079
147,442
147,389
147,919
149,266
150,243
152,722
152,828
154,193
153,02
154,296
151,766
151,943
150,954
151,05
151,961
150,605
148,652
150,074
150,708
149,199
148,464
148,239
148,244
148,235

Nº punt

393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448

X

408487,53
408484,434
408481,05
408481,641
408491,525
408493,502
408498,007
408482,985
408482,895
408485,163
408488,928
408492,253
408492,793
408492,222
408493,111
408455,473
408455,174
408445,055
408445,361
408443,668
408444,696
408443,528
408441,755
408440,444
408442,536
408443,371
408449,446
408452,496
408452,83
408454,176
408455,142
408457,332
408459,093
408462,045
408463,949
408468,336
408467,997
408474,47
408476,236
408484,37
408484,211
408482,256
408474,641
408468,06
408464,603
408460,628
408461,417
408456,488
408456,009
408451,964
408450,231
408449,665
408447,147
408446,839
408442,016
408436,779

Y

4589534,529
4589538,622
4589545,64
4589550,95
4589542,204
4589538,262
4589534,266
4589533,058
4589525,101
4589518,393
4589510,818
4589505,255
4589509,345
4589510,236
4589510,885
4589637,573
4589558,381
4589548,645
4589546,085
4589547,677
4589546,358
4589544,778
4589547,177
4589544,477
4589539,621
4589540,394
4589534,458
4589534,78
4589530,977
4589528,39
4589529,891
4589522,59
4589522,722
4589516,387
4589516,049
4589512,873
4589511,418
4589506,078
4589506,245
4589498,268
4589496,52
4589494
4589502,147
4589508,412
4589511,179
4589514,29
4589511,368
4589516,338
4589520,078
4589527,827
4589528,028
4589531,006
4589533,044
4589531,593
4589536,749
4589541,295

Z

148,561
147,89
147,294
147,617
153,122
153,404
153,725
147,257
145,033
144,142
144,261
144,035
145,768
145,669
146,052
137,975
134,358
132,964
133,493
133,93
133,953
133,617
134,14
133,965
133,803
133,726
133,941
134,046
134,211
134,366
134,152
134,831
134,9
135,582
135,736
136,155
136,18
136,773
136,71
137,802
137,725
137,884
137,058
136,266
136,023
135,691
135,946
135,5
134,992
134,328
134,338
134,097
133,904
134,06
133,775
134,085
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Nº punt

449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
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X

408433,705
408439,637
408434,082
408453,035
408450,364
408493,507
408491,363
408485,751
408488,161
408484,88
408482,585
408476,955
408477,468
408479,966
408476,957
408476,996
408473,081
408472,006
408470,747
408472,509
408468,952
408466,933
408466,325
408470,42
408464,85
408469,195
408461,943
408460,819
408460,116
408460,36
408457,7
408461,023
408461,787
408461,599
408459,83
408458,697
408455,83
408461,868
408460,111
408458,902
408460,205
408457,407
408455,081
408454,135
408451,744
408455,149
408457,25
408457,169
408454,28
408452,127
408449,554
408449,778
408448,956
408445,159
408446,638
408449,097

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

Y

4589543,591
4589536,871
4589542,061
4589531,702
4589529,267
4589498,852
4589496,758
4589500,747
4589503,747
4589505,924
4589504,888
4589509,827
4589511,283
4589512,292
4589512,873
4589517,087
4589517,876
4589517,253
4589515,322
4589523,019
4589521,631
4589518,647
4589517,982
4589527,723
4589525,982
4589532,396
4589526,552
4589525,621
4589525,547
4589529,355
4589528,965
4589529,214
4589531,672
4589536,695
4589536,409
4589537,03
4589535,683
4589541,135
4589539,965
4589539,769
4589544,318
4589542,036
4589537,045
4589538,07
4589541,249
4589544,135
4589546,539
4589548,706
4589549,952
4589548,489
4589549,749
4589552,01
4589551,244
4589559,471
4589549,432
4589544,237

Z

134,133
133,893
134,034
134,319
134,232
135,662
135,351
135,129
135,784
134,401
133,894
133,467
133,347
134,885
134,713
135,159
134,919
133,497
133,148
135,253
134,921
132,603
132,572
134,063
133,73
133,808
132,448
132,49
132,601
132,196
132,175
131,236
130,783
130,398
130,37
131,254
131,136
130,34
130,292
131,53
129,658
129,968
130,716
130,311
129,522
127,781
127,307
127,011
127,881
127,845
126,8
126,834
126,633
125,881
126,875
129,06

Nº punt

505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560

X

Y

408445,348
408445,589
408443,812
408435,959
408452,613
408455,171
408443,065
408441,612
408432,758
408433,503
408431,25
408418,226
408420,76
408415,618
408411,435
408408,719
408405,971
408401,488
408403,699
408399,02
408398,017
408394,36
408390,982
408390,063
408386,502
408384,404
408384,99
408383,014
408383,223
408381,935
408387,23
408387,513
408387,747
408389,533
408390,631
408391,147
408394,098
408394,054
408394,394
408397,551
408397,519
408398,334
408403,909
408401,374
408400,864
408404,73
408405,407
408408,728
408409,335
408408,748
408413,906
408413,3
408418,786
408420,857
408421,557
408424,506

4589548,674
4589545,918
4589544,476
4589543,549
4589532,884
4589558,388
4589547,933
4589547,256
4589543,302
4589542,167
4589541,281
4589536,853
4589539,051
4589537,504
4589536,454
4589533,585
4589535,732
4589535,896
4589534,81
4589533,837
4589536,559
4589537,755
4589536,562
4589540,165
4589542,976
4589543,137
4589544,607
4589547,193
4589547,177
4589545,743
4589552,952
4589553,049
4589553,264
4589552,64
4589548,898
4589548,841
4589546,68
4589546,134
4589547,221
4589544,689
4589544,286
4589545,576
4589543,975
4589543,531
4589543,19
4589542,827
4589543,102
4589542,983
4589543,282
4589544,377
4589544,005
4589544,117
4589545,539
4589546,601
4589548,883
4589547,938

Z

128,528
129,71
131,718
134,151
134,196
134,362
134,241
134,235
134,219
134,112
133,706
133,774
134,21
134,245
134,276
133,653
134,288
134,281
134,061
133,511
134,271
134,27
133,603
134,266
134,276
133,594
134,275
134,266
134,256
133,722
133,567
133,513
133,436
133,147
133,567
133,445
133,539
133,624
133,41
133,567
133,684
133,308
133,53
133,617
133,726
133,759
133,641
133,801
133,696
133,61
133,882
133,78
133,924
133,868
133,577
133,843
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Nº punt

561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
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X

Y

408426,897
408432,329
408432,706
408430,951
408432,254
408432,051
408436,195
408440,688
408440,711
408436,694
408447,096
408447,469
408448,452
408448,405
408450,487
408373,984
408435,959
408455,167
408361,24
408361,7
408358,156
408359,969
408361,576
408362,94
408364,757
408366,597
408367,213
408369,132
408371,413
408372,702
408371,458
408374,157
408372,899
408376,587
408379,74
408380,679
408382,159
408382,811
408396,902
408398,28
408393,331
408390,35
408384,051
408386,599
408377,639
408377,914
408382,6
408384,043
408379,02
408375,967
408374,005
408373,156
408371,975
408371,432
408362,729
408360,527

4589548,562
4589551,37
4589551,089
4589552,12
4589551,07
4589551,457
4589553,578
4589556,005
4589556,268
4589555,559
4589561,223
4589561,281
4589564,022
4589564,109
4589565,776
4589538,357
4589543,549
4589558,386
4589547,542
4589537,854
4589537,711
4589529,848
4589526,328
4589520,864
4589513,66
4589506,392
4589497,77
4589490,715
4589487,084
4589481,093
4589493,12
4589497,984
4589492,726
4589498,348
4589508,341
4589505,482
4589514,147
4589512,399
4589525,684
4589524,118
4589527,455
4589529,582
4589530,898
4589534,977
4589541,043
4589536,113
4589535,657
4589531,057
4589533,832
4589532,899
4589541,37
4589542,477
4589546,815
4589546,7
4589531,05
4589546,967

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

Z

133,901
133,642
133,82
133,523
133,681
133,608
130,489
129,129
128,17
129,406
130,073
131,109
130,362
129,351
132,175
141,683
134,153
134,362
141,806
142,057
143,561
143,804
143,73
144,376
145,235
146,918
148,705
150,044
150,466
151,259
149,594
147,376
148,28
146,432
144,526
144,55
144,044
143,55
141,946
139,482
142,045
141,672
141,856
140,557
139,645
140,397
140,279
141,847
141,697
141,877
141,491
141,444
141,369
141,39
142,248
142,585

Nº punt

617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672

X

Y

408360,78
408362,4
408365,529
408366,124
408367,175
408366,452
408369,561
408368,429
408376,342
408378,199
408374,718
408373,806
408370,558
408365,354
408364,417
408364,147
408367,611
408366,506
408364,174
408363,817
408357,449
408350,544
408373,985
408370,559
408371,422
408372,797
408376,363
408386,394
408394,196
408385,46
408389,692
408415,731
408406,256
408373,803
408406,248
408401,408
408412,439
408415,19
408418,145
408425,471
408426,271
408432,289
408432,381
408439,808
408442,177
408444,173
408439,315
408415,733
408439,312
408444,054
408448,894
408450,311
408451,767
408446,817
408453,3
408455,238

4589537,641
4589530,598
4589522,165
4589516,896
4589517,723
4589522,169
4589513,822
4589512,674
4589511,437
4589512,61
4589521,247
4589483,583
4589491,257
4589488,474
4589488,762
4589487,825
4589480,948
4589489,345
4589491,029
4589501,405
4589512,191
4589538,321
4589538,353
4589491,261
4589493,108
4589490,285
4589488,745
4589491,904
4589484,465
4589493,038
4589497,023
4589498,331
4589501,185
4589483,582
4589501,186
4589507,213
4589509,754
4589496,2
4589499,538
4589499,031
4589495,645
4589497,428
4589501,032
4589496,401
4589499,135
4589497,735
4589499,694
4589498,332
4589499,697
4589494,42
4589491,227
4589489,513
4589484,408
4589497,196
4589491,588
4589483,133

Z

142,543
142,964
143,646
144,453
143,045
142,45
143,563
144,35
144,107
143,622
142,388
151,115
149,883
154,675
154,68
154,716
155,034
154,24
153,983
152,837
151,037
149,648
141,679
149,88
149,593
149,884
150,677
151,005
151,159
150,716
150,763
150,809
150,161
151,11
150,162
149,927
149,683
150,899
150,34
149,844
149,821
149,728
150,022
149,561
149,597
149,776
149,667
150,809
149,671
149,881
150,645
150,911
151,615
149,996
151,039
151,826
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Nº punt

673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
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X

Y

408455,473
408457,077
408440,747
408437,837
408437,482
408434,074
408433,646
408434,794
408432,064
408428,81
408428,778
408426,934
408427,412
408426,142
408424,852
408423,015
408423,834
408429,07
408429,866
408426,114
408423,892
408418,837
408415,254
408414,569
408417,314
408417,916
408417,754
408416,306
408411,086
408411,925
408416,496
408421,094
408409,979
408408,403
408410,052
408412,823
408412,594
408409,816
408408,354
408407,986
408407,704
408416,733
408417,574
408413,226
408415,145
408413,726
408413,322
408420,676
408423,167
408423,938
408405,189
408405,205
408404,732
408395,678
408390,433
408389,342

4589637,572
4589602,572
4589572,636
4589572,172
4589582,116
4589577,014
4589584,049
4589589,474
4589594,836
4589599,285
4589605,973
4589614,578
4589600,703
4589602,454
4589618,368
4589618,723
4589603,548
4589589,517
4589578,98
4589581,008
4589595,525
4589612,368
4589616,377
4589615,831
4589611,523
4589608,422
4589607,98
4589607,392
4589614,369
4589614,755
4589608,019
4589597,09
4589613,416
4589612,467
4589604,916
4589604,55
4589601,817
4589602,142
4589610,268
4589601,378
4589592,502
4589577,956
4589577,732
4589576,74
4589578,312
4589580,491
4589580,673
4589575,025
4589575,085
4589576,631
4589609,993
4589604,267
4589592,286
4589599,605
4589603,777
4589599,992

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

Z

137,967
135,249
129,488
128,959
129,903
128,749
128,505
129,209
127,87
127,173
127,571
125,466
125,806
125,512
125,338
123,881
123,106
123,336
124,153
123,92
122,966
123,092
122,688
121,919
120,99
121,022
120,757
120,104
118,713
120,972
120,979
120,493
118,472
118,499
118,572
118,764
119,991
119,891
118,676
120,13
122,33
122,087
121,097
122,343
122,116
121,901
121,938
122,498
121,552
121,366
118,995
120,321
123,129
126,581
127,995
127,844

Nº punt

729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751

X

Y

408396,105
408404,789
408406,529
408405,09
408400,227
408401,574
408409,018
408408,58
408414,584
408414,809
408400,464
408397,913
408396,698
408397,798
408395,084
408393,704
408397,124
408427,516
408427,176
408436,015
408443,725
408441,104
408440,023

4589594,753
4589588,124
4589582,846
4589583,416
4589582,314
4589578,492
4589579,839
4589580,845
4589570,219
4589573,03
4589574,569
4589582,3
4589580,729
4589572,945
4589578,937
4589573,241
4589554,542
4589566,887
4589566,978
4589570,165
4589562,206
4589559,554
4589557,191

Z

125,762
122,498
122,448
124,52
125,411
124,663
124,627
122,567
124,592
122,373
125,029
125,825
126,878
127,063
127,569
127,247
127,319
124,142
126,901
124,538
126,178
125,577
128,094
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ALIN
1
2
3
4
5
6
7
8

TIPO
RECTA
CIRC.
CIRC.
CIRC.
RECTA
CIRC.
CIRC.
CIRC.

ANNEX NÚM 2: TRAÇAT. ELEMENTS GEOMÈTRICS

P.K.

LONGITUD

0,000

0,427

0,427
4,104
15,036
24,908
113,227
133,351
147,244

3,678
10,931
9,873
88,319
20,123
13,894
20,311

X Tang.
Y Tang.
AZIMUT
XC o I
YC o I
408212,567 4589727,163 184,3123
0,000
0,000

RADIO
PARAMETRO
0,000

408212,671
408207,822

4589726,749 184,3123
4589725,530

5,000

408212,236
408221,063

4589723,180 231,1407
4589718,481

-10,000

408212,832
408262,218

4589712,802 161,5515
4589746,876

-60,000

408219,081
0,000

4589705,173 151,0764
0,000

0,000

408280,467
408424,259

4589641,675 151,0764
4589780,685

-200,000

408295,157
408285,475

4589627,935 144,6709
4589616,478

15,000

408300,450
408240,548

4589615,622 203,6385
4589619,049

60,000

9

CIRC.

167,555

17,902

408295,913
408318,981

4589595,924 225,1887
4589586,288

-25,000

10

CIRC.

185,457

13,494

408295,253
408304,744

4589578,414 179,6026
4589581,564

-10,000

11

RECTA

198,951

9,614

408305,733
0,000

4589571,613
0,000

93,6964

0,000

12

CIRC.

208,565

6,099

408315,300
408316,783

4589572,563
4589557,637

93,6964

15,000

13

RECTA

214,664

10,284

408321,324
0,000

4589571,933 119,5825
0,000

0,000

14

CIRC.

224,948

12,586

408331,126
408337,181

4589568,819 119,5825
4589587,880

-20,000

15

CIRC.

237,535

18,679

408343,505
408347,299

4589568,906
4589557,522

79,5197

12,000

16

CIRC.

256,214

19,750

408358,629
408245,335

4589561,477 178,6151
4589521,922

120,000

17

CIRC.

275,964

22,550

408363,579
408383,286

4589542,381 189,0929
4589545,790

-20,000

18

RECTA

298,513

5,511

408377,913
0,000

4589526,526 117,3150
0,000

0,000

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

ALIN

TIPO

P.K.

LONGITUD

X Tang.
XC o I

Y Tang.
YC o I

AZIMUT

RADIO
PARAMETRO

19

CIRC.

304,024

41,283

408383,221
408399,340

4589525,045 117,3150
4589582,840

-60,000

20

RECTA

345,307

16,660

408423,589
0,000

4589527,958
0,000

73,5128

0,000

21

CIRC.

361,967

7,119

408438,828
408432,765

4589534,691
4589548,412

73,5128

-15,000

22

RECTA

369,085

17,675

408444,428
0,000

4589538,978
0,000

43,3003

0,000

23

CIRC.

386,760

34,122

408455,544
408428,138

4589552,720
4589574,889

43,3003

-35,250

24

RECTA

420,883

15,464

408461,937
0,000

4589584,896 381,6751
0,000

0,000

25

CIRC.

436,346

5,784

408457,547
408462,342

4589599,724 381,6751
4589601,143

5,000

26

RECTA

442,131

9,441

408459,114
0,000

4589604,962
0,000

55,3206

0,000

27

CIRC.

451,572

17,781

408466,324
408458,253

4589611,057
4589620,603

55,3206

-12,500

28

CIRC.

469,353

12,682

408468,887
408502,914

4589627,174 364,7609
4589648,202

40,000

29

RECTA

482,035

7,625

408464,027
0,000

4589638,831 384,9451
0,000

0,000

30

RECTA

489,660

0,000

408462,241
0,000

4589646,243 384,9451
0,000

0,000
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PK

D

X

Y

AZIMUT

RADIO

0,000

0,000

408212,567

4589727,163

184,3123

0,000

0,427

0,000

408212,671

4589726,749

184,3123

10,000

0,000

408211,114

4589717,479

4,104

0,000

408212,236

20,000

0,000

* 15,036

D

X

Y

AZIMUT

190,000

0,000

408297,598

4589574,569

150,6791

-10,000

5,000

*198,951

0,000

408305,733

4589571,613

93,6964

-10,000

193,6085

-10,000

200,000

0,000

408306,777

4589571,717

93,6964

0,000

4589723,180

231,1407

5,000

*208,565

0,000

408315,300

4589572,563

93,6964

0,000

408215,817

4589708,837

156,2840

-60,000

210,000

0,000

408316,733

4589572,637

99,7875

15,000

0,000

408212,832

4589712,802

161,5515

-10,000

*214,664

0,000

408321,324

4589571,933

119,5825

15,000

30,000

0,000

408222,620

4589701,512

151,0764

0,000

220,000

0,000

408326,410

4589570,317

119,5825

0,000

* 24,908

0,000

408219,081

4589705,173

151,0764

-60,000

*224,948

0,000

408331,126

4589568,819

119,5825

0,000

40,000

0,000

408229,570

4589694,323

151,0764

0,000

230,000

0,000

408336,082

4589567,910

103,5029

-20,000

50,000

0,000

408236,521

4589687,133

151,0764

0,000

*237,535

0,000

408343,505

4589568,906

79,5197

12,000

60,000

0,000

408243,471

4589679,943

151,0764

0,000

240,000

0,000

408345,907

4589569,441

92,5994

12,000

70,000

0,000

408250,422

4589672,754

151,0764

0,000

250,000

0,000

408355,186

4589566,566

145,6510

12,000

80,000

0,000

408257,372

4589665,564

151,0764

0,000

*256,214

0,000

408358,629

4589561,477

178,6151

12,000

90,000

0,000

408264,323

4589658,375

151,0764

0,000

260,000

0,000

408359,820

4589557,883

180,6239

120,000

100,000

0,000

408271,273

4589651,185

151,0764

0,000

270,000

0,000

408362,416

4589548,229

185,9290

120,000

110,000

0,000

408278,224

4589643,995

151,0764

0,000

*275,964

0,000

408363,579

4589542,381

189,0929

120,000

*113,227

0,000

408280,467

4589641,675

151,0764

0,000

280,000

0,000

408364,662

4589538,499

176,2450

-20,000

120,000

0,000

408285,256

4589636,886

148,9205

-200,000

290,000

0,000

408370,437

4589530,463

144,4141

-20,000

130,000

0,000

408292,617

4589630,119

145,7374

-200,000

*298,513

0,000

408377,913

4589526,526

117,3150

-20,000

*133,351

0,000

408295,157

4589627,935

144,6709

-200,000

300,000

0,000

408379,345

4589526,126

117,3150

0,000

140,000

0,000

408299,135

4589622,674

172,8922

15,000

*304,024

0,000

408383,221

4589525,045

117,3150

0,000

*147,244

0,000

408300,450

4589615,622

203,6385

15,000

310,000

0,000

408389,048

4589523,729

110,9745

-60,000

150,000

0,000

408300,230

4589612,875

206,5622

60,000

320,000

0,000

408398,996

4589522,841

100,3641

-60,000

160,000

0,000

408298,378

4589603,060

217,1726

60,000

330,000

0,000

408408,955

4589523,615

89,7538

-60,000

*167,555

0,000

408295,913

4589595,924

225,1887

60,000

340,000

0,000

408418,647

4589526,031

79,1435

-60,000

170,000

0,000

408295,082

4589593,625

218,9628

-25,000

*345,307

0,000

408423,589

4589527,958

73,5128

-60,000

180,000

0,000

408294,111

4589583,739

193,4980

-25,000

350,000

0,000

408427,882

4589529,855

73,5128

0,000

*185,457

0,000

408295,253

4589578,414

179,6026

-25,000

*

*

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

PK

RADIO
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PK

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

D

X

Y

AZIMUT

RADIO

360,000
*361,967

0,000
0,000

408437,029
408438,828

4589533,897
4589534,691

73,5128
73,5128

0,000
0,000

370,000

0,000

408445,003

4589539,689

43,3003

0,000

*369,085

0,000

408444,428

4589538,978

43,3003

-15,000

380,000

0,000

408451,292

4589547,464

43,3003

0,000

*386,760

0,000

408455,544

4589552,720

43,3003

0,000

390,000

0,000

408457,463

4589555,329

37,4494

-35,250

400,000

0,000

408461,765

4589564,318

19,3893

-35,250

410,000

0,000

408463,380

4589574,153

1,3291

-35,250

420,000

0,000

408462,177

4589584,047

383,2690

-35,250

*420,883

0,000

408461,937

4589584,896

381,6751

-35,250

430,000

0,000

408459,349

4589593,639

381,6751

0,000

*436,346

0,000

408457,547

4589599,724

381,6751

0,000

440,000

0,000

408457,824

4589603,286

28,1933

5,000

*442,131

0,000

408459,114

4589604,962

55,3206

5,000

450,000

0,000

408465,123

4589610,042

55,3206

0,000

*451,572

0,000

408466,324

4589611,057

55,3206

0,000

460,000

0,000

408470,517

4589618,184

12,3953

-12,500

*469,353

0,000

408468,887

4589627,174

364,7609

-12,500

470,000

0,000

408468,551

4589627,727

365,7907

40,000

480,000

0,000

408464,554

4589636,865

381,7062

40,000

489,660

0,000

408462,241

4589646,243

384,9451

0,000
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NR

P.K.

COTA

P.K. INICIO

0,000

156,134

-4,460

1

TANGENTE ENTRADA
VERTICE
TANGENTE SALIDA

96,331
114,736
133,141

151,838
151,017
150,873

-4,460
1000,000
-0,779

2

TANGENTE ENTRADA
VERTICE
TANGENTE SALIDA

185,981
194,771
203,562

150,462
150,393
149,294

-0,779
-150,000
-12,500

3

TANGENTE ENTRADA
VERTICE
TANGENTE SALIDA

248,704
257,517
266,329

143,652
142,550
142,484

-12,500
150,000
-0,750

4

TANGENTE ENTRADA
VERTICE
TANGENTE SALIDA

299,488
308,301
317,113

142,235
142,169
141,068

-0,750
-150,000
-12,500

5

TANGENTE ENTRADA
VERTICE
TANGENTE SALIDA

353,689
359,626
365,564

136,496
135,753
135,575

-12,500
125,000
-3,000

6

TANGENTE ENTRADA
VERTICE
TANGENTE SALIDA

388,862
395,737
402,612

134,876
134,670
134,842

-3,000
250,000
2,500

7

TANGENTE ENTRADA
VERTICE
TANGENTE SALIDA

451,840
471,575
491,310

136,073
136,566
140,175

2,500
250,000
18,288

489,660

139,879

17,628

P.K.FINAL

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

PENDIENTE%/PARAMETRO
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PK
PK

COTA

0,000

156,134

-4,460

10,000

155,688

-4,460

20,000

155,242

-4,460

30,000

154,796

-4,460

40,000

154,350

-4,460

50,000

153,904

-4,460

60,000

153,458

-4,460

70,000

153,012

-4,460

80,000

152,566

-4,460

90,000

152,120

-4,460

96,331

151,838

-4,460

100,000

151,681

-4,093

110,000

151,321

-3,093

120,000

151,062

-2,093

130,000

150,903

-1,093

133,141

150,873

-0,779

140,000

150,820

-0,779

150,000

150,742

-0,779

160,000

150,664

-0,779

170,000

150,586

-0,779

180,000

150,508

-0,779

185,981

150,462

-0,779

190,000

150,377

-3,459

200,000

149,697

-10,125

203,562

149,294

-12,500

210,000

148,490

-12,500

220,000

147,240

-12,500

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

COTA

PENDIENTE %

PENDIENTE %
230,000

145,990

-12,500

240,000

144,740

-12,500

248,704

143,652

-12,500

250,000

143,495

-11,636

260,000

142,665

-4,970

266,329

142,484

-0,750

270,000

142,456

-0,750

280,000

142,381

-0,750

290,000

142,306

-0,750

299,488

142,235

-0,750

300,000

142,231

-1,091

310,000

141,788

-7,758

317,113

141,068

-12,500

320,000

140,707

-12,500

330,000

139,457

-12,500

340,000

138,207

-12,500

350,000

136,957

-12,500

353,689

136,496

-12,500

360,000

135,866

-7,451

365,564

135,575

-3,000

370,000

135,442

-3,000

380,000

135,142

-3,000

388,862

134,876

-3,000

390,000

134,845

-2,545

400,000

134,790

1,455

402,612

134,842

2,500

410,000

135,027

2,500
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PK

*

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

COTA

PENDIENTE %

420,000

135,277

2,500

430,000

135,527

2,500

440,000

135,777

2,500

450,000

136,027

2,500

451,840

136,073

2,500

460,000

136,410

5,764

470,000

137,186

9,764

480,000

138,363

13,764

489,660

139,879

17,628
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ESTUDI GEOTÈCNIC
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Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

Assessoria tècnica del sòl, S.L. - NIF B-61847091 - Reg.Mercantil de Barcelona. Foli 10. Tom 31331 - Full B-186147

ESTUDI GEOTÈCNIC PER A LES OBRES DE
FONAMENTACIÓ D’UN PONT AL SEU PAS PER
LA LOCALITAT DE CASTELLVÍ DE ROSANES
Ref. G11425.2005
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1.1. Metodologia i cronograma

1. Introducció - Objectius
El document que es presenta constitueix l'informe geotècnic que, per encàrrec de La
Diputació de Barcelona, s'ha realitzat per a la definició del projecte de fonamentació
d’un pas de vianants elevat (Barcelona).
Els treballs es realitzen per tal de fer un reconeixement geològic geotècnic a la zona
on s’ha de construir un pas de vianants elevat a la carretera C243b al seu pas pel
terme municipal de Castellví de Rosanes al Barri de Taió.
Els treballs de camp han consistit en la realització d’un sondeig en una zona coberta
per vegetació a la zona central del barranc, únic emplaçament possible per a la
màquina de sondeigs. Aquests treballs han estat complementats amb un
reconeixement geològic dels afloraments de roca presents a l’entorn.
L’emplaçament on s’ha realitzat l’estudi geotècnic és pla i d’accés relativament senzill.
Es desconeix previ a la realització dels assaigs la informació sobre les possibles
modificacions sofertes en el perfil del subsòl i l'existència de nivells freàtics o de
precedents de terrenys expansius i/o agressius, així com d'irregularitats en el terreny
tipus falles, corriments o estrats erràtics.
L'informe es realitza en conformitat a les especificacions i requeriments de qualitat
sol·licitats pel client. El programa dels treballs executats per TECSÒL ha estat el
conformat per la Direcció Tècnica Facultativa del Projecte.

Els treballs d'investigació geotècnica de superfície i subsòl presentats en aquest
document s'han realitzat seguint les pautes de bona pràctica en ordre a la sistemàtica
i ús de les indicacions metodològiques documentades a les Normes Tecnològiques
Espanyoles d'Estudis Geotècnics per a cimentacions NTE-CEG, atenent les demandes
tècniques proposades per la Direcció Facultativa de Projecte i Obra, i assolint els
nivells de requeriment especificats en el manual de qualitat de TECSÒL per a estudis
geotècnics.
Inicialment, i en la fase de planejament de l'estudi, s'ha recopilat la informació
d'antecedents referida a:

x
x
x
x
x
x

Informació Prèvia
Caracterització edafològica inicial
Del terreny a reconèixer
De l’edificació projectada
General de la zona
Bibliogràfica de la zona

A partir d’aquesta informació d'antecedents s'ha procedit a executar la campanya de
reconeixement geològic següent:

Estudi Geotècnic

G11425.2005

Nombre de punts a reconèixer

1

Els objectius proposats de l'estudi geotècnic són:

* Descripció de les unitats litològiques interessades en el projecte
constructiu. Definició d'unitats geotècniques d’assentament. Obtenció de
perfils.
* Identificació i caracterització geomecànica de les unitats geotècniques
de suport de la fonamentació.
* Condicions d'excavabilitat.
* Pressions admissibles a les cotes de suport.
* Detecció, mesura i registre del nivell freàtic. Influència sobre l’obra.

Tècniques d’investigació
Sondeig a rotació amb extracció de
9.00 metres de fondària
testimoni continu
Observació i presa de dades en afloraments de roca presents a l’entorn.
Assaigs “in situ”
SPT

No possible

Mostra inalterada

-

Mostres alterades

3
Assaigs de laboratori

¾ Compressió simple en roca
¾ Granulometria
¾ Densitat
¾ Compressió simple en sols
¾ Tall directe
*Amb les mostres obtingudes es realitzarà aquells que siguin
tècnicament possibles.
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S’han executat les següents fases del programa de treballs per a la realització de
l'estudi:

2. Treballs Realitzats
2.1. Sondeigs Mecànics

* Planejament de la campanya geotècnica: Estudi de propostes, definició i validació
d'objectius. Programa de treballs: 20/05/05

Els treballs d'investigació mecànica del subsòl, realitzats per exploració d’un sondeig
amb extracció de testimoni continu, han permès de determinar la naturalesa,
disposició, potència, duresa i textura dels diferents nivells litoestratigràfics del subsòl.

* Adjudicació dels treballs: 25/05/05
* Reconeixement geològic de camp: Treballs de prospecció, presa de dades i
realització d'assaigs "in situ": 06/06/05.
* Recopilació de resultats: Recepció resultats de camp i laboratori, estudi, anàlisi,
interpretació i redacció de l'informe geotècnic. 14/05/05.
* Entrega d’informe: L’informe dels treballs s’ha presentat el 15/06/05.

La distribució i situació dels punts d'exploració estudiats poden observar-se en el
corresponent plànol que es presenta a l'annex d'aquest informe. Igualment, s'adjunta
les corresponents columnes de sondeig, on es detallen les profunditats, descripció
litoestratigràfica, assaigs realitzats i resultats de resistència a la penetració dinàmica
estàndard.
La perforació s'ha realitzat amb un equip de sondeig model TECOINSA TP-LR 30,
accionat hidràulicament i muntat sobre Land Rover, que ha permès de perforar a
rotació amb recuperació de testimoni continu fins a una profunditat màxima investigada
de 9.00 metres.
El mètode de perforació utilitzat ha estat la rotació amb bateria simple i recuperació de
testimoni, amb diàmetre de sondeig de 86 mm amb la utilització d’aigua.

2.2. Cartografia Geològica
Els treballs de camp han estat complementats amb una inspecció visual dels
afloraments presents a l’entorn de la zona on s’ha realitzat el sondeig, per tal de tenir
un coneixement geològic general de la zona.
Aquesta cartografia permet classificar els materials obtinguts durant l’execució del
sondeig dins els seu entorn geològic.
La cartografia consisteix en la identificació de les litologies aflorants, el prendre
mesures de direcció de capa i cabussaments, descripció d’estructures internes i el
plasmar aquestes dades sobre un mapa topografic.
Aquests treballs s’han portat a terme a les immediacions de la zona on s’ha realitzat el
sondeig i la zona del barranc per ser les d’interès de cara a la obra projectada.

2.3. Assaigs de Penetració Estàndard
Per avaluar el comportament geomecànic dels materials a la resistència dinàmica de
penetració estàndard es realitzen en camp assaigs normatius tipus SPT (“Standard
Penetration Test”).
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L'assaig SPT pertany al grup d’assaigs de penetració que es coneixen amb el nom
d’assaigs d’informació discontínua. L'assaig consisteix en fer penetrar un con
estàndard, normalitzat, mitjançant el colpeix proporcionat per una massa de 63.5 Kg
de pes que cau lliurement des de una alçada de 76,2 cm. Prèviament es marquen en
el varillatge quatre senyals, de forma que s’individualitzen 3 espais de 15 cm
cadascun.

En el següent quadre-resum es documenten les dades de les mostres presses:

Sondeig
S-1
S-1
S-2

Profunditat
2.50
4.40
6.30

Tipus
Alterada
Alterada
Alterada

El resultat s'obté de contar el nombre de cops necessaris per enfonsar 15 cm de
varillatge en el sòl. La primera sèrie de cops es menysprea per considerar-se que el
fons de la perforació resta alterat a conseqüència de la rotació de la base de l'estri de
perforació. Llavors, es conten, tot seguit, les dues seqüències o sèries de cops
consecutives; la suma de les quals ens permet d'obtenir el valor "N".
Igual que a l’assaig de penetració comentat anteriorment, també es poden aplicar les
correccions per excés de fins i per la presència del nivell freàtic.
A partir del valor N , N' ó en qualsevol cas N1, i a partir dels estudis de Terzaghi, les
taules de Peck i la fórmula de Meyerhoff, es poden conèixer les resistències dels
estrats investigats del subsòl amb força aproximació.
En sòls que es necessita més de 50 cops per una penetració de 15 cm es registra la
longitud d'empotrament del mostrejador i s'indica RETOP o REBUIG a la penetració
(R en les columnes).
En el present estudi no s'ha realitzat assaigs SPT donada la presència de roca. Els
assaigs SPT no són aplicables en roca.

2.4. Mostres Inalterades
Les tasques de camp es complementen amb l'execució d’assaigs per a l’obtenció de
mostres inalterades, representatives dels materials prospectats.
La identificació adequada dels estrats del subsòl requereix la recuperació de mostres
que continguin inalterades les propietats del material, segons es troben “in situ”. Per a
l’extracció s’ utilitza un tub llevamostres normalitzat que es baixa amb varillatge de
sondeig. Tot seguit, el llevamostres és forçat a incar-se en el terreny per a,
posteriorment, retirar-lo amb la mostra a l’interior del tub.
La penetració total del llevamostres és de 60 cm.
Donat el caràcter de roca que adquireix el terreny des de cotes molt superficials, no
s’ha pogut portar a terme assaigs per a la obtenció de mostres inalterades, que
provoquen el rebuig a la penetració.

Assajada
Si
Si
Si

Recuperació
Roca calcària
Sorra amb fins i graves
Sorra amb graves i fins

2.5. Assaigs de Laboratori
Les determinacions analítiques de laboratori s’han realitzat en laboratori de mecànica
de sòls.
El procediment d’execució de laboratori ha estat el regulat per les Normes que
s’indiquen en els quaderns adjunts de resultats d’assaigs.
Amb les mostres inalterades obtingudes en els sondeigs, s’han pogut executar en
laboratori els següents assaigs:

MOSTRA
Granulometria per tamissat:
x % passa 5 mm
x % passa 2 mm
x % passa 0.40 mm
x % passa 0.08 mm
Límits d’Atterberg
x Límit líquid
x Límit plàstic
x I. de plasticitat
Classificació USCS

S-1: 2.50

S-1: 4.40

S-1: 6.30

97.8
92.2
66.0
21.7

Roca

Humitat %

SM - SC

SM - SC
11.5

3

Densitat aparent (gr/cm )

2.29

3

Densitat Seca (gr/cm )

2.05

Compressió simple

No possible

Carga Puntual en roques:
x Is (50) (Mpa)
Tall directe
x Cohesió (kp/cm2)
x A. Freg. Int (º)

7.03
0.54
30.75

S’ha pres mostres alterades del terreny, adequades per als assaigs a realitzar.
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3.

Caracterització Geològica i Geotècnica

L’àrea objecte d’estudi s’emplaça geològicament dins de la Serralada Litoral Catalana,
la qual s’estén per tota la costa catalana i que discorre paral·lelament a aquesta.
L'esmentat domini discorre doncs de NE a SW, és d’alçades més aviat modestes, i
apareix travessat en la seva part central pel riu Llobregat. A la zona d’estudi, és la vall
d’aquest riu, la que separa dos sectors molt diferents. D’una part un massís paleozoic
al NW que compren la Serra de Collserola, i per altre part el Massís del Garraf.
A la zona de Castellví de Rosanes, el que trobem són materials d’edat triàsica, que
suposen el trànsit entre els materials Cretàcics del Massís del Garraf i els material
paleozoics de la Serra de Collserola. Es tracta de d’una estructura complexa, que
presenta una litologia variada en la que alternen nivells calcaris amb gresos,
conglomerats i lutites de colors vermellosos.
En la zona d’estudi en concret ens situem precisament al damunt de materials d’edat
triàsica.
Tal i com es desprèn de la situació geològica que s’adjunta a l’annex, ens trobem
sobre els materials del Triàsic inferior que litològicament es defineixen com:
Sèrie alternant de gresos silícics de gra fi i argiles vermelles amb intercalacions de
nivells de conglomerats que, de base a sostre de la unitat, es fan cada vegada menys
freqüents. A sostre presenten argiles vermelles i verdes. Els materials que
constitueixen aquesta unitat presenten un contingut important en miques.
L'estratificació és encreuada. La potència total oscil·la entre 50 i 140 metres. Ambient
sedimentari continental, fluvial. Fàcies Buntsandstein. Edat: Triàsic inferior.

Els estrats més cimentats, corresponents als gresos es preserven en millors
condicions que els corresponents a les lutites i les argiles, que es presenten més
erosionats.
Aquests materials formen els paquets d’estrats més potents i observables a la zona
estudiada.
Dades Geotècniques*:
Compressió simple: 2.00 – 45.00 Mpa en gresos (per roca intacta)
Angle de fregament intern: 27- 34º
Cohesió: 42 – 50 kp/cm2
* Dades obtingudes de correlacions i dades bibliogràfiques
La zona més central del barranc, seguint el camí, divideix els afloraments de
materials triàsics com els descrits i els materials quaternaris, que a la zona compresa
entre el carrer i la carretera, es troba coberta per una massa vegetal abundant i
materials caigut, on es poden veure bolos erràtics de calcàries, aparentment caiguts i
que no es corresponen amb un aflorament in situ.
El sondeig s’ha realitzat en el camí, pel que els materials perforats es corresponen
amb la zona de falla. Aquests s’estenen cap a l’oest seguint la carretera uns 20
metres, fins que es troba de nou afloraments de calcàries i gresos.
A continuació es presenta un quadre resum on apareix la descripció geotècnica dels
materials feta a partir de les dades obtingudes al sondeig.
En superfície i sense cap mena d’interès geotècnic es detecta:

Al camp s’observa com aquests materials descrits poden presentar també estrats de
litologies calcàries.

x Entre superfície i 0.90 metres, es troba uns llims amb argiles, sorres i graves, que
es correspon amb el sòl vegetal.

Els materials observats en talussos no es corresponen exactament amb els identificats
a partir del sondeig, és a dir, litològicament parlem de la mateixa unitat, però com se’n
desprèn de la cartografia geològica, el sondeig s’ha realitzat sobre una falla (o més
generalment sobre un contacte mecànic), sobre la qual discorre la riera de Can Duran.
Això fa que les propietats geotècniques dels materials no es corresponguin.

x Entre els 0.90 i 3.00 metres de fondària es detecta un tram amb elevat contingut en
fragments de bolos de roca calcària en una matriu fina, rentada durant les tasques
de perforació, junt amb graves arrodonides. Donada la baixa recuperació i l’estat de
la unitat s’interpreta com caigut quaternari.

Descripció Geològica - Geotècnica a partir d’afloraments:
Gresos, lutites i nivells conglomeratics estratificats, en paquets d’ordre decimètricmètric, aparentment poc alterats. Presenten laminació creuada. Es troben
lleugerament tectonitzats, amb una direcció aproximada mitja de 80 – 100 graus, amb
cabussaments variables entre 10 – 20 º cap al NNW.

UNITAT TRIÀSICA TECTONITZADA

Descripció

Gresos i conglomerats disgregats. La baixa qualitat de la roca fa
que en ser perforada quedi molt deteriorada i sigui recuperada
com a sorres llimoses amb graves. A partir de 7.50 metres de
fondària millora la qualitat del massís. Es recupera gresos marró
vermellosos.

Cota

A partir del sondeig realitzat a partir de 3.00 metres de fondària

Gruix

Ordre decamètric
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4. Hidrologia Subterrània – Nivell Freàtic

Assaigs SPT

-----

Mostra
Inalterada/Alterada

Presa de dos mostres alterades procedent del testimoni dins
aquesta unitat. Donat el caràcter de roca tova no es permet la
hinca del llevamostres.

Classificació

Roca fracturada – Recuperada com a sòl.

Densitat apar. Inicial
2.29 (en nivell sorrenc)
(gr/cm3)
Humitats (%)

11.5 (en nivell sorrenc)

Res. càrrega puntual
7.03 (73.68 kg/cm2) – (en nivell de roca calcària)
(Is 50) ( MPa)
Cohesió (kp/cm2)

0.54 (en nivell sorrenc)

A. de fricció (º)

30 (en nivell sorrenc)

Observacions

No es detecta el nivell freàtic als punts assajats i a les cotes
assolides.
Unitat geotècnicament homogènia.
Considerada apta com a ferm de fonamentació.

Durant la realització dels treballs de perforació s'ha posat especial atenció per a
determinar el nivell freàtic de la zona d'estudi, donada la possibilitat d'un potencial
posicionament de l'aigua en la zona d'influència de les pressions efectives transmeses
per la cimentació en el sòl.
No s’ha detectat la presència del nivell freàtic durant els treballs efectuats ni als punts
investigats ni a les cotes assolides.
Cas de trobar aigua al subsòl durant les fases posteriors de construcció, caldrà
posicionar el nivell de fonamentació el més lluny possible del nivell d’aigua.
En tot cas cal destacar que el sondeig s’ha realitzar en mig de la riera, que actualment
baixa seca, però que en èpoques de pluja ha portar aigua.

Així doncs, geotècnicament haurem de diferenciar dos tipus de materials diferents a la
zona on han d’anar recolzats els suports del pas elevat.

3.1. Basament Geotècnic de Suport
A partir dels treballs realitzats, resultats obtinguts, avantprojecte constructiu i sempre
deixant que la Direcció Tècnica del Projecte constructiu ho consideri oportú,
considerem com a nivell geotècnicament favorable com a suport de les estructures de
fonamentació:
UNITAT

TIPUS DE FONAMENTACIÓ

Gresos triàsics tectonitzats

Sabates Aïllades

Gresos triàsics

Sabates Aïllades
Pous de Formigó
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5. Bases de Càlcul

Qa = Pressió admissible en sòl coherent.
o més senzillament, i menyspreant la forma de la sabata:

5.1. Anàlisi Geotècnic
Qa = Q3
La pressió admissible del terreny en fonamentacions es considera tradicionalment
limitada per dos factors, que han d’ésser considerats separadament, seguint l'anàlisi
habitual:

Per tant, d’aquí es pot deduir que la càrrega admissible en un sòl coherent és
aproximadament igual a la resistència a la compressió simple. Terzaghi proposa
adoptar simplement, quan les carregues poden variar al voltant del valor de càlcul:

- Seguretat enfront l'enfonsament de la fundació per ruptura o punxonament del
terreny, que depèn de la resistència d'aquest a la ruptura per esforç tallant.
Qa = 1,2 Q3 per a sabates quadrades.
- Seguretat enfront la deformació o seient excessiu del terreny, que pot perjudicar
l'estructura i que depèn, a més a més de la compressibilitat del terreny, de la
profunditat de la zona interessada per la càrrega, en funció de la pròpia àrea
carregada i de la tolerància de l'estructura als seients diferencials.

Qa = 0,9 Q3 per a sabates corregudes.

La capacitat portant màxima admissible d'un sòl és, doncs, determinada pel menor
dels valors obtinguts segons els criteris anteriors.

5.4. Seients Admissibles

A continuació es presenten les bases de càlcul a aplicar al tipus de material implicat en
la zona d’estudi com a base de fonamentació, que en aquest cas és la unitat
geotècnica de gresos triàsics.

Terzaghi, atenent a criteris de deformació i limitant els seients totals a 2.54 cm (1
polsada), determina la pressió admissible en sorres seques a partir de les següents
expressions, deduïdes del valor N obtingut de l'assaig SPT de penetració:

5.2. Càrregues Admissibles

Si B < 1.20 m.

Qa = N/8 (Qa = en Kg/cm2)

Si B > 1.20 m.

Qa = N [(B + 0.3)/B] 1/12

2

En sòls coherents s'utilitza l'assaig de compressió simple, que dóna lloc a la següent
fórmula per a calcular la capacitat de càrrega d'una sabata rectangular.

Qh = 2.85 Q3 (1 + 0.3 B/L)
on:

La carença d'assaigs edomètrics priva de calcular amb exactitud la magnitud dels
assentaments. Coneixent, però, les càrregues de l'estructura i l'amplada del fonament,
es poden utilitzar les fórmules de Meyerhof per al càlcul d'assentaments en base als
assaigs de penetració estàndard SPT:

Qh = Pressió d'enfonsament
Q3 = Resistència a la compressió simple

Si B < 1.20 m.

S = 8 Qa /N

B = Dimensió més petita de la fundació
L = Major dimensió de la sabata.

Si B > 1.20 m.

S = 12 Qa/ (N [(B+0.3)/B]2)

Adoptant un coeficient de seguretat proper a 3, s'obté:

Qa = Q3 (1 + 0.3 B/L)

a on:
S = Seient en polsades
Qa = Càrrega admissible
B = Amplada del fonament
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Per a terreny cohesius, s’aplica la següent formulació per a calcular els seients
màxims d’una sabata en el centre de la mateixa (situació més desfavorable) dins un
medi elàstic:

6. Conclusions
Dels resultats exposats anteriorment podem deduir, en la nostra opinió, les
següents conclusions que sotmetem a l'anàlisi i judici de la Direcció Facultativa
de Projecte i Obra.

Essent:

B=
'q =
Eu =

Ample sabata
Increment de càrrega

Jn =

Coeficient de Poisson

Ko =

Segons forma de sabata

Mòdul de Young sense drenatge

Un cop es te el seient immediat, cal comprovar el seient a llarg termini segons estem
en un medi preconsolidat o sense preconsolidació.
Es verifica que l’assentament total produït no supera els límits indicats en la NTB-A-88
pel tipus d’edifici projectat.
L'aplicació simple i directa dels procediments donats per a l'obtenció de la tensió mitja
admissible, s'han de restringir a aquells casos en que es conegui que amb profunditat
es produeix un augment (o almenys un manteniment) de les característiques
mecàniques del sòl.
En el cas que hi hagi estrats profunds pròxims amb dèbils característiques
mecàniques, hem de pensar que seran ells que imposin el valor a adoptar de tensió
admissible per al càlcul dels seients.
En la zona d’estudi, es produeix un manteniment en profunditat de les capacitats
geotècniques del terreny, tal i com es pot deduir dels diferents assaigs realitzats “in
situ”.
En el cas de tenir com a base de suport material considerat rocós, donada la seva
naturalesa, les tensions procedents del pes de fonamentació són insignificants davant
la resistència de la roca, el que fa que aquesta tingui un comportament fràgil i per tant
amb comportament diferent als terrenys tipus sòl.
Donades les heterogeneïtats que comunment tenen les roques, s’aconsella (Jiménez
Salas) fer servir coeficients de seguretat elevats a partir de les dades de ruptura de la
roca, el que ens assegura un correcte càlcul de càrrega admissible.
Segons el Codi de Pràctica Britànica nº 4, podem dir que per gresos amb estratificació
massiva la càrrega admissible és de 10 kp/cm2.

La solució de fonamentació que seguidament s'ofereix, prové d'una valoració de les
dades obtingudes en els treballs d'exploració del subsòl, amb criteris tendents per a
que aquesta compleixi amb les condicions de:
- Estabilitat General de l'obra.
- Seients Admissibles.

6.1. Càrregues Admissibles
A partir de les bases de càlcul exposades en el present informe, i atenent-nos als
resultats puntuals obtinguts de les perforacions, mostres i assaigs “in situ”, presentem
el següent quadre resum on podran trobar la càrrega admissible en funció de diferents
consideracions, per a la unitat geotècnica de suport de fonamentació.
Es dóna una càrrega aconsellada de fonamentació, que en qualsevol cas caldrà que
sigui validada i aprovada per la Direcció Tècnica i l’Equip Projectista de l’obra.

Càrrega admissible en unitat Triàssica – 7.00 kg/cm2
Càrrega admissible en unitat Triàssica tectonitzada – 3.50 kg/cm2
*Valors als quals se’ls ha aplicat un factor de seguretat de tres.

6.2. Seients Admissibles
Amb les càrregues i solucions de cementació proposades, tenint en compte la
distribució de càrregues en profunditat, els seients totals teòrics s'haurien de mantenir
dins dels límits generalment acceptats per la construcció (2.54 cm per a sabates i
pous, 5.0 cm per a lloses continues).
No són d'esperar seients superiors als esperats sempre i quan les estructures no
sobrepassin les càrregues admissibles aconsellades.
És de gran importància que la base de suport de les estructures sigui sempre la
mateixa unitat geotècnica amb la finalitat d'evitar que es puguin produir seients de
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tipus diferencial, per la qual cosa caldrà assegurar-se durant l’execució de l’obra que
s’ha arribat i no quedat ni superat la unitat indicada.

6.3. Excavabilitat i Estabilitat General de les Obres de Terres.
Donada la naturalesa dels sòls investigats, són de preveure dificultats especials pel
que fa als treballs d'excavació de les unitats definides.

Restem a la seva disposició per a l'aclariment o consulta de qualsevol qüestió d'interès
per a vostès relacionada amb la documentació i temàtica presentada en aquest
informe.

Barcelona, 15 de Juliol de 2005

El mètode d’excavació més adient dependrà en tot moment del volum de roca a
extreure. Per a la unitat triàsica, formada per un massís rocós d’elevada potència i
duresa, no es descarta la necessitat de martell pneumàtic e inclús voladures
controlades.
No són d’esperar problemes d’estabilitat de trinxeres. En tot cas caldrà tenir precaució
en el cas d'estar força temps obertes i amb condicions meteorològiques adverses,
complint en qualsevol cas les normes de seguretat per a aquests tipus d’excavacions.

Per TECSÒL,

6.4. Recomanacions Constructives
Ivan Caparrós Díaz
Es recomana a la Direcció Facultativa del Projecte que en cas de variar les previsions
constructives estimades, es tinguin en compte les condicions d'estabilitat general dels
materials documentades en aquest informe.

Ramon Pérez i Mir

Geòleg – Col·legiat 4067

Geòleg – Col·legiat 2601

Segons el Mapa de Sismicitat (Norma de Construcció Sismoresisten NCSE – 02), pel
sector estudiat queda inclós dins la zona d’acceleració sísmica bàsica de 0.04 g i
coeficient de contribució (k) de 1.0.
El coeficient del terreny prospectat es classifica de tipus II amb un valor de coeficient
C de 1.3.
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7. Annex

7.1. Plànols de Situació
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S-1

Títol del Projecte: Estudi Geotècnic per a les obres de fonamentació d’un pas elevat
de vianants a Castellví de Rosanes - Ref.G11425.2005
Plànol : Situació de l’obra i del sondeig.
Ubicació : Carretera C243b Km 4.00
Sondeigs a rotació

Data: Juny de 2005
Dibuixat: I.Caparrós
Revisat: R. Pérez
Escala:
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7.2. Columnes de Sondeig
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Baixa recuperació
de testimoni

2.50

-

MA-1
-3

3.00

Gresos i conglomerats
fracturats; apareixen
com a sorres grolleres
amb graves.
Tonalitat marró grisós
RQD = 0

-4
-

4.40
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MA-2

-5
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-

6.30
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-7
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-

90
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Cohes.kg/cm

Q3 kg/cm

2

2

Cohes.kg/cm
Angle Freg. º

Penetròmetre Tester

R.Q.D.

Cohes.kg/cm

% 0.08

% 0.4

Angle Freg. º

Tall
Directe
2

Granulomètric
UNE

% 2

Ind. Plast. I P

Lim. Plàst W P

Límits
Atterberg
Lim. Líq. W L

3

Humitat

Densitat apar. t/m

/COPS 30 cm.

Is (50) Mpa

TIPUS

CLASSIFICACIÓ USCS

COTES

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY

MOSTREIG

6.00
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0.90

TALL
LITOLÒGIC

ESPESSOR
(m)
0.90

PROFUNDITAT
(m)

Cota: ----- m
Nivell Freàtic: N.P.

SONDEIG 1

Estudi Geotècnic per a les obres de
Testimoni Continu
Fonamentació d’un pas elevat de vianants
Ø 101-86 mm
Data
06/06/05
al ctra. C 243b de la localitat de Castellví de R.
% Recuperació

PETICIONARI
Diputació de BCN

7.3. Cartografia Geològica
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Tal·lús en gresos terciaris
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Detall estratificació en gresos terciaris

LLEGENDA
Cenozoic - Neògen
Argiles fossilíferes i llims vermells. Urdigalià- Serraval·lià inferior
Mesozoic - Triàssic

Aflorament en zona coberta
Límit zona de fractura

Calcàries micrítiques poc argiloses i dolomies. Triàsic mitjà.
Gresos silícics de gra fi i argiles vermelles. Triàsic inferior.
Conglomerats silícics de color vermell.Triàsic inferior.
Contacte mecànic

Contacte Calcàries-gresos
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Data: Juny de 2005

Plànol : Situació Geològica
Ubicació : Carretera C243b Km 4.00

Dibuixat: I.Caparrós
Revisat: R. Pérez

Data: Juny de 2005

Plànol : Cartografia Geològica
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Gresos i CalcariesTriàsics
Quaternari; zona de falla recoberta
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7.4. Annex Fotogràfic

Estudi Geotècnic G11425.2005
TECSÒL. Assessoria tècnica del sòl, S.L. · NIF B-61847091 · C/ Fontanella, 20. 4art. E.·08010 Barcelona · Telf. 93 412 39 69-C/ Via Lacetània, 25. 25300 Tàrrega Lleida · Telf 973 50 02 76

Assessoria tècnica del sòl, S.L. - NIF B-61847091 - Reg.Mercantil de Barcelona. Foli 10. Tom 31331 - Full B-186147

SONDEIG 1 000 - 300

SONDEIG 1 300 - 600

SONDEIG 1 600 - 1000

Títol del Projecte: Estudi Geotècnic per a les obres de fonamentació d’un pas elevat
de vianants a Castellví de Rosanes - Ref.G11425.2005
Data: Juny de 2005

Plànol : Fotografies
Ubicació : Carretera C243b Km 4.00

Dibuixat: I.Caparrós
Revisat: R. Pérez
Escala:
Estudi Geotècnic G11425.2005

TECSÒL. Assessoria tècnica del sòl, S.L. · NIF B-61847091 · C/ Fontanella, 20. 4art. E.·08010 Barcelona · Telf. 93 412 39 69-C/ Via Lacetània, 25. 25300 Tàrrega Lleida · Telf 973 50 02 76

7.5. Resultats de Laboratori
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ANNEX NÚM. 4:
CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE

Projecte. Camí d’accés al nucli de Taió.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

CAMÍ D’ACCÉS AL NUCLI DE TAIÓ.

ANNEX NÚM 4: HIDROLOGIA, CLIMATOLOGIA I DRENATGE

1.- CABALS PLUVIALS DE DISSENY
1.1.- PROCÉS DE CÀLCUL

Deduïm la precipitació dels plànols d'isoietes elaborats per la Direcció General de
Carreteres del MOPTMA, com a resultat d'estudis realitzats durant l'any 1993 i 1994, i recomanats
a la publicació "Recomanacions sobre mètodes d'estimació d'avingudes màximes" de la Junta
d'Aigües de la Generalitat de Catalunya.
Aquests pànols representen:

Per a la determinació del cabal de referència Q al punt de desguàs d'una conca o superfície,
s'aplicarà el mètode hidrometeorològic donat a la Instrucció 5.2-IC, segons la fórmula:

· Les corbes de nivell del valor mitjà M de les pluges diàries màximes anuals observades
en cada punt del territori

Q=C·A·I / K
· Les corbes de nivell del seu coeficient de variació Cv (quocient S/M entre la desviació
tipus S de les pluges diàries màximes anuals observades i el seu valor mitjà M).

Essent:
C = coeficient mig d'escorrentiu de la conca o superfície drenada.
A = superfície de la conca.
I = intensitat mitjana de precipitació corresponent al període de retorn (T)
considerat i a un interval de temps (t) igual al temps de concentració (apartat 1.5).

La precipitació total diària corresponent al període de retorn considerat (Pd) es dedueix
multiplicant M pel valor corresponent a Cv en el quadre A.4.2.1 de la dita publicació, que
correspon a la distribució estadística SQR-ETmáx que és la que sembla reproduir més exactament
les pluges a Catalunya.
A la nostre zona de projecte, per a un periode de retorn de 10 anys, li correspon uns valors:

K = coeficient que depèn de les unitats en que s'expressin Q i A, i que inclou un
augment del 20 per cent en Q per tenir en compte l'efecte de les puntes de
precipitació. El seu valor el podem trobar a la taula 2-1.

1.2.- PERÍODE DE RETORN

Direm que el període de retorn d'un cabal és T quan, com a mitjana, aquest cabal es
presenta, o és superat un cop cada T anys.

Cv = 0,45

;

M = 75 mm

Pd = 1,549 · 75 mm = 116 mm/dia

1.4.- INTENSITAT MITJANA DE PRECIPITACIÓ

La intensitat mitjana It (mm/h) de precipitació que s'emprarà per a l'estimació de cabal de
referència s'obtindrà mitjançant la fórmula: (representada a la figura 2-1)

Es recomana prendre períodes de retorn no inferiors als indicats a la taula 1-2.
0,10

28
1.3.- ESTIMACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ TOTAL EN 24 HORES (PD) PER A
DETERMINATS PERÍODES DE RETORN

-------------------0,10

28

It
-----

La conca a desguassar mitjançant les obres de drenatge de Projecte té un temps de
concentració breu, per la qual cosa interessa conèixer les precipitacions màximes per a intervals
reduïts de temps (10 minuts, 15 minuts, 20 minuts, etc.). Malgrat això, els observatoris
meteorològics propers a la zona, no conten amb registres sistemàtics per aquests intervals, i només
disposen de dades diàries.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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C.2.- Drenatge de la plataforma de la carretera i dels marges que hi vessen,

Essent:
Id (mm/h) = intensitat mitjana diària de precipitació, corresponent al període de
retorn considerat. És igual a Pd/24.
Pd (mm) = precipitació total diària corresponent al període de retorn, obtingut a
l'apartat 1.3.
I1 (mm/h) = intensitat horària de precipitació corresponent a l'anterior període de
retorn. El valor del quocient I1/Id es pren del mapa d'isolínies de la figura 2-2.
t (min)

= duració de l'interval referit per It, que es prendrà igual al temps de
concentració (D) de l'apartat 1.5.
Per a la zona del projecte: I1/Id = 11. Amb aquest valor i el temps de concentració
deduirem els valors It/Id, característics de la conca i independents del període de retorn.

La fórmula anterior no resulta aplicable. Es farà servir l'àbac de la figura 2-3 donat a la
Instrucció 5.2.IC, que donen el temps de concentració en funció del recorregut de l'aigua, la
cobertura del terreny i el pendent mig d'aquest recorregut.

1.6.- COEFICIENT D'ESCORRENTIU (C)

El coeficient C d'escorrentiu defineix la proporció de la component superficial de la
precipitació d'intensitat I, i depèn del quocient entre la precipitació diària Pd corresponent al
període de retorn (Apartat 1.3) i el límit d'escorrentiu Po, a partir del qual comença aquesta.
Si la raó Pd/Po fos inferior a la unitat, el coeficient C d'escorrentiu es podrà considerar nul.
En cas contrari, el valor de C es podrà obtenir de la fórmula (representada a la Figura 2-4):
((Pd/Po) - 1) · ((Pd/Po) + 23)
C = -----------------------------------((Pd/Po) + 11)2

Conegut el quocient It/Id, obtindrem It de l'expressió:

I1

=

It
Pd
----- · -----Id
24

1.5.- TEMPS DE CONCENTRACIÓ (D)

El límit d'escorrentiu Po es podrà obtenir de la Taula 2-1, multiplicant els valors que hi
apareixen pel coeficient corrector donat per la Figura 2-5.

Així mateix, en el cas -molt comú- de que no tota la superfície de la conca tingui la
mateixa escorrentiu, es determinarà el valor mitjà amb l'expressió:

Per a l'obtenció del temps de concentració D (h), es diferencien dos casos:

 Ci · Si
C = ------------ Si

C.1.- Conques a desguassar mitjançant obres de drenatge transversal;
Ens adrecem a la formulació de la Instrucció 5.2-IC pel cas normal de conques a les quals
predomini el temps de recorregut del flux canalitzat per una xarxa de conductes definits, segons la
qual:

Essent:
Ci = Coeficient d'escorrentiu de la superfície i

D = 0,3 · ((L/J 1/4) 0,76)
Si = Àrea de la superfície i
Essent:
L (km) = longitud del curs principal.
J (m/m) = el seu pendent mitjà.
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2.- DEFINICIÓ DE LES OBRES DE DRENATGE PROJECTADES
2.1.- SITUACIÓ ACTUAL
El futur camí transitable discurreix per la vessant sud de la Serra de l’Aragall al costat de la
carretera C-243B.
Les seves característiques corresponen a les pròpies de una vessant de serralada, amb
abundància d’arbres i matolls.
Existeix tanmateix un desguàs natural format pel Torrent de Can Duran.

2.2.- SOLUCIÓ PROJECTADA
El drenatge projectat pretén desguassar l’escorrentiu dels marges urbanitzats i de la
plataforma del camí, en funció de la secció transversal definida i els pendents superficials.
A tal fi s’ha projectat una cuneta triangular d’1 metre d’amplada i talussos 1H:1V en quasi
tot el marge esquerra i que desguassa l’aigua a través de tubs sota el camí de 600 mm de formigó i
acabat amb un broquet de formigó per la sortida d’aigües.
A l'estudi hidrològic realitzat han estat diferenciades les conques interceptades per la traça
del camí en funció de la seva tipologia i superfície, tenint:

ANNEX NÚM 4: HIDROLOGIA, CLIMATOLOGIA I DRENATGE

· Marges de la plataforma
Correspon als marges de la plataforma interceptats pel desmunt de la traça del camí, amb
una superfície no superior a les 4 Ha.
L'escorrentiu superficial incideix pel marge sense una llera clarament definida i es
canalitzat per la cuneta juntament amb l'escorrentiu de la pròpia plataforma del camí. En el punt
més adient, en funció de la topografia del terreny i dels pendents de la rasant de la traça, es fa
passar el cabal sota la plataforma.
A la zona de desmunt l'aigua de la plataforma es interceptada per una cuneta revestida, de
secció triangular, simètrica, de 1, m d'amplada total y 0,50 m de fondària, amb talussos 1H/1V al
costat de la calçada i 1H/1V al costat del desmunt.
Puntualment, quan es superada la capacitat hidràulica de la cuneta, es defineixen passos
sota la plataforma per a desguassar cap a les lleres del terreny. Els criteris considerats són:
· espaiament entre punts de desguàs no superior als 250 metres
· diàmetre de tub no inferior a 600 mm.
· inici de col·lector mitjançant bec o pou sota cuneta protegit amb reixa de fundició
i sortida amb embrocament de formigó.
L’espai que resta entre la cuneta revestida i el talús del desmunt fa la funció de cuneta de
terres, recollint l’escorrentiu que incideix pel marge i desguasant als mateixos pous que la cuneta
revestida.

· Passos transversals de drenatge
Corresponen a petites conques amb una llera natural definida que son interceptades per la
traça del camí. La superfície de la conca en el punt d'afecció està compresa entre les 4 i les 50 Ha.
Les dimensions i el pendent longitudinal dels passos es defineixen en funció del cabal incidint
estimat i de la pròpia topografia del terreny, considerant els següents criteris:

Al marge dret, les aigües recollides a la plataforma i la provinent de la petita conca que
resta són canalitzades cap a l’extrem del talus del terraplè que desguasa sobre el terreny natural.

· utilització de tubs de formigó en masa de seccions no inferiors als 1200 mm
interiors per a passos de fins 8,0 metres de longitud
· embrocaments de formigó a entrada i sortida dels passos.
Al tram de camí tractat no existeixen passos d'aquest tipus.
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3.- DIMENSIONAMENT DE LES CONDUCCIONS

J = el pendent de la línia d'energia. Quan el règim pugui considerar-se uniforme, es
prendrà igual al pendent longitudinal de l'element.

3.1.- INTRODUCCIÓ

K = coeficient de rugositat, en funció de les característiques del material i
superfície interior de la conducció. Segons la Instrucció 5.2-IC:
· terra natural sense vegetació: K = 40
· tub de formigó vibropremsat: K = 75
· canonades de PVC i polietilé: K=120

A qualsevol punt de la xarxa de drenatge superficial de la plataforma i als seus marges
s'haurà de complir que, pel cabal de referència (1.1) que li correspongui, tant el calat com la
velocitat del corrent que tingui associada, respectin les limitacions funcionals següents:
· es considerarà que la conducció pot omplir-se fins a un 70%
· el diàmetre mínim de tub que es pot emprar és de 600 mm en col·lectors i 300mm en
escomeses i embornals.
· les limitacions en quant a velocitats seran, quan els pendents a les que s'hagin d'adaptar
les canalitzacions ho permetin, les següents:

Per a pendents J superiors al 0,5 per cent, es podrà admetre que la secció més desfavorable
de l'element -allà on el calat resulta major- és la d'aigües avall. Per pendents inferiors (Figura 4-2)
es podrà admetre que l'alçada de la làmina d'aigua al punt de desguàs es va incrementant aigües
amunt, amb un creixement suau, atenuat per una eventual reducció progressiva del cabal aportat.
En aquestes condicions els calats més grans es presentaran a la secció inicial (aigües amunt), i la
seva estimació es podrà realitzar sumant al calat a la secció final (aigües avall), -calculat
mitjançant la fórmula de Manning-Strickler amb J=0,005-, un increment igual a:
a · L · (0,005 - J)

· velocitat cabal mínim => v > 0,6 m/s
· velocitat cabal màxim => 0,6 m/s < v < 8 m/s
Essent:
3.2.- FÓRMULA DE MANNING-STRICKLER

Excepte en el cas que es justifiqui el contrari, per estimar la capacitat de desguàs als
elements on la pèrdua d'energia sigui deguda al fregament amb conduccions o conductes de parets
rugoses en règim turbulent, es farà servir la fórmula de Manning-Strickler (Figura 4.1).
Q = v · S = S · R 2/3 · J 1/2 · K

L = la longitud de l'element.
a = un coeficient el valor del qual és 0,5 als casos normals en que el cabal es va
incorporant progressivament en tota la longitud de l'element, i 1 si tot el cabal entra
pel seu extrem d'aigües amunt.

3.3.- DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS DE DRENATGE

Essent:
v = la velocitat mitjana del corrent.
Q = el cabal desguassat

Ha estat calculat el cabal de disseny corresponent a un període de retorn de 10 anys, segons
els càlculs de l'apartat 1 (quadres adjunts).
Es comprova que per el tipus de conducció existent es verifiquen les condicions imposades
a l'apartat 3.1. (quadres següents).

S = l'àrea de la seva secció.
R = S/p el seu radi hidràulic.

A la conca total que incideix damunt cada canalització de clavegueram hem distingit la
superfície pavimentada, on l'escorrentiu és màxima, i la superfície del vessant del terreny natural,
on l'infiltració damunt el terreny és superior.

p = el perímetre mullat.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

59

CAMI D'ACCÉS AL NUCLI DE TAIÓ

CAMI D'ACCÉS AL NUCLI DE TAIÓ

CABAL DE PETITES CONQUES - Q1

CABAL DE PETITES CONQUES - Q2

NÚM

DESIGNACIÓ

0 Període de retorn

NOM.

FORMULACIÓ
5.2-IC

T (años)

Taula 1-2

VAL.

UTS

25 anys

1 Superfície de la conca

NÚM

DESIGNACIÓ

0 Període de retorn

NOM.

FORMULACIÓ
5.2-IC

T (años)

Taula 1-2

VAL.

UTS

25 anys

1 Superfície de la conca
Sòl tipus 1 S1 (m2)
Sòl tipus 2 S2 (m2)
S (m2)

S1 + S2

720
19.913
20.633 m2

Sòl tipus 1 S1 (m2)
Sòl tipus 2 S2 (m2)
S (m2)

S1 + S2

508
18.199
18.707 m2

2 Longitud tram principal

L (km)

0,240 km

2 Longitud tram principal

L (km)

0,127 km

3 Desnivel punt alt / punt baix

H (m)

28,00 m

3 Desnivel punt alt / punt baix

H (m)

43,00 m

4 Pendent mitja

J (m/m)

H/1000·L

0,339 m/m

5 Precipitació màxima diaria

Pd (mm)

Mapa de isolinies

116 mm

4 Pendent mitja

J (m/m)

H/1000·L

0,117 m/m

5 Precipitació màxima diaria

Pd (mm)

Mapa de isolinies

116 mm

6 Coeficient d'escorrentia
coeficient corrector de Po
Sòl tipus 1
grup de sòl/tipus de terreny 1
umbral d'escorrentia 1
coeficient d'escorrentia 1
Sòl tipus 2
grup de sòl/tipus de terreny 2
umbral d'escorrentia 2
coeficient d'escorrentia 2
Conjunt conca
coeficient d'escorrentia

Figura 2.5

2,40

Po1
C1

Figura 2.6, Taula 2-2
Taula 2-1
Figura 2.4

paviment
1 mm
0,96

Po2
C2

Figura 2.6, Taula 2-2
Taula 2-1
Figura 2.4

terr nat C.
14 mm
0,31

C

(C1·S1+C2·S2)/(S1+S2)

0,31

D (h)

formulació

Quocient I1/Id

I1/Id

Figura 2.1

11,0

8 Quocient It/Id

It/Id

Figura 2.2

It (mm/h)

Q (l/s)

7 Temps de concentració

9 Intensitat mitja pel temps t

10 Cabal total conca

6 Coeficient d'escorrentia
coeficient corrector de Po
Sòl tipus 1
grup de sòl/tipus de terreny 1
umbral d'escorrentia 1
coeficient d'escorrentia 1
Sòl tipus 2
grup de sòl/tipus de terreny 2
umbral d'escorrentia 2
coeficient d'escorrentia 2
Conjunt conca
coeficient d'escorrentia

Figura 2.5

2,40

Po1
C1

Figura 2.6, Taula 2-2
Taula 2-1
Figura 2.4

paviment
1 mm
0,96

Po2
C2

Figura 2.6, Taula 2-2
Taula 2-1
Figura 2.4

terr nat C.
14 mm
0,31

C

(C1·S1+C2·S2)/(S1+S2)

0,33

D (h)

formulació

Quocient I1/Id

I1/Id

Figura 2.1

11,0

24,0

8 Quocient It/Id

It/Id

Figura 2.2

23,0

It = It/Id · Pd/24

116 mm/h

9 Intensitat mitja pel temps t

It (mm/h)

It = It/Id · Pd/24

111 mm/h

Q = S · C · It / K
Taula 1-1

248 l/s

Q (l/s)

Q = S · C · It / K
Taula 1-1

228 l/s

18 min

7 Temps de concentració

10 Cabal total conca

13 min
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CABAL DE PETITES CONQUES - Q3
NÚM

DESIGNACIÓ

0 Període de retorn

NOM.

FORMULACIÓ
5.2-IC

T (años)

Taula 1-2

VAL.

UTS

25 anys

1 Superfície de la conca
Sòl tipus 1 S1 (m2)
Sòl tipus 2 S2 (m2)
S (m2)

S1 + S2

396
1.989
2.385 m2

2 Longitud tram principal

L (km)

0,090 km

3 Desnivel punt alt / punt baix

H (m)

8,00 m

4 Pendent mitja

J (m/m)

H/1000·L

0,089 m/m

5 Precipitació màxima diaria

Pd (mm)

Mapa de isolinies

116 mm

6 Coeficient d'escorrentia
coeficient corrector de Po
Sòl tipus 1
grup de sòl/tipus de terreny 1
umbral d'escorrentia 1
coeficient d'escorrentia 1
Sòl tipus 2
grup de sòl/tipus de terreny 2
umbral d'escorrentia 2
coeficient d'escorrentia 2
Conjunt conca
coeficient d'escorrentia

Figura 2.5

2,40

Po1
C1

Figura 2.6, Taula 2-2
Taula 2-1
Figura 2.4

paviment
1 mm
0,96

Po2
C2

Figura 2.6, Taula 2-2
Taula 2-1
Figura 2.4

terr nat C.
8 mm
0,50

C

(C1·S1+C2·S2)/(S1+S2)

0,58

D (h)

formulació

Quocient I1/Id

I1/Id

Figura 2.1

11,0

8 Quocient It/Id

It/Id

Figura 2.2

23,0

It (mm/h)

It = It/Id · Pd/24

Q (l/s)

Q = S · C · It / K
Taula 1-1

7 Temps de concentració

9 Intensitat mitja pel temps t

10 Cabal total conca

13 min

111 mm/h

51 l/s
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COMPROVACIÓ CUNETES
SECCIÓ TRAPECIAL FORMIGÓ SECCIÓ TRAPECIAL FORMIGÓ
hor/vert
1,00 m/m
hor/vert
1,00 m/m
Cabal de càlcul T=100 anys
C O.D. 1
CABAL DE CÀLCUL
PENDENT
COEFICIENT DE RUGOSITAT
SECCIÓ PLENA
DIÀMETRE INTERIOR
ÀREA SECCIÓ
PERÍMETRE MULLAT
RADI HIDRÀULIC
CAPACITAT SECCIÓ PLENA
VELOCITAT SECCIÓ PLENA
FUNCIONAMIENT REAL
% PLENAT
ALÇADA LÀMINA D'AIGUA
ANGLE SECTOR MULLAT
ÀREA SECCIÓ MULLADA
PERÍMETRE MULLAT
RADI HIDRÀULIC
CAPACITAT SECCIÓ MULLADA
VELOCITAT SECCIÓ MULLADA
COMPROBACIÓ DEL CABAL

Qc
j
K

D
H
So
Po
Rho
Qo
Vo

S/So
D
h
S
P
Rh
Q
V
Q-Qo
R

0,248 m3/s
10,000 %
75 m1/3/s

0,500
0,250
0,188
1,207
0,155
1,285
6,853

m
m
m2
m
m
m3/s
m/s

31,255 %
0,500 m
0,098 m
0,059
0,777
0,075
0,248
4,233

m2
m
m
m3/s
m/s

0,000 m3/s
0,152 m

Cabal de càlcul T=100 anys
C O.D. 1
Qc
j
K

D
H
So
Po
Rho
Qo
Vo

S/So
D
h
S
P
Rh
Q
V
Q-Qo
R

0,228 m3/s
10,000 %
75 m1/3/s

0,500
0,250
0,188
1,207
0,155
1,285
6,853

m
m
m2
m
m
m3/s
m/s

29,504 %
0,500 m
0,093 m
0,055
0,764
0,072
0,228
4,121

m2
m
m
m3/s
m/s

0,000 m3/s
0,157 m

ANNEX NÚM. 5:
CÀLCUL D’ESTRUCTURES

Projecte. Camí d’accés al nucli de Taió.
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1.- INTRODUCCIÓ
Han estat definides les obres corresponents a la construcció d’una passarel.la pel pas de vianants.

ANNEX NÚM 5: ESTRUCTURES

2.- CÀLCULS
2.1- MÈTODE DE CÀLCUL I NORMATIVA

S’ha projectat un tauler metàl·lic sobre estreps de formigó armat. La longitud total de 24 metres
s’assoleix mitjançant la construcció d’un entramat de bigues acabat amb un paviment de fusta
tractat de 3 metres d’amplada.
El procés constructiu del pont, encara la proximitat de la carretera, no comporta el tall de la
mateixa, si bé en moments puntuals d’acopi i elevació dels materials s’haurà de fer petits talls del
carril sentit Martorell amb la senyalització adequada temporalment, establint un pas alternatiu de
cada sentit de circulació.

Els càlculs han estat realitzats segons el Mètode dels estats límits últims essent aquest tal
com se la defineix en les normatives d’obligat cumpliment.
El mètode dels estats límits últims es basa en la comparació de la resistència dels materials
utilitzats amb els esforços generats per les accions a les que se les sotmet.
Totes les accions seran majorades pels seus corresponents coeficients així com totes les resitències
minorades. A més s’aplicarà la combinació adequada segons especifiqui la normativa per a cada
comprobació. Essent així , la comparació dels valors de verificació d’accions amb les resistències
del materials o, els factors de seguretat en cas de les comprobacions d’equilibri; ens permet la
verficació o dimensionament de l’element estructural per l’ús requerit..

La normativa aplicada en els càlculs es la següent: EHE, CTE, E-95 i llibres de referència de
Calavera.

2.2- SOLUCIÓ ADOPTADA

La passarel.la està formada per un taluler metàl.lic format per 2 PAS 1200/228 d’altura
1,25 metres. La raó de no utilitzar perfils laminats estàndard és perquè utilitzem el perfil PAS com
a barana de la pròpia passarel.la. Aquests són perfils armats que es solden a obra. En sentit
perpendicular a les PAS, es recolzen 26 perfils de IPN 120, en el sentit de la PAS i recolzades a
les IPN 120, col.loquem 7 perfils de IPN 100 i l’acabat d’aquest entramat de bigues ho conforma
un paviment de fusta cargolat als perfils.
Els estreps de HA-25/P/20/IIa tenen una altura de 3,05 metres i 1,70 metres,
respectivament amb un ample de 0,60 metres, i la cimentació de HM-20/P/40/IIa de 3 metres
d’amplada i una altura de 0,60 metres.
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ANNEX NÚM 6: ENLLUMENAT

1.- ENLLUMENAT PÚBLIC

Proteccions

Per a la redacció i càlculs del Projecte s’han tingut en compte els reglaments i normes en vigor,
tant d’enllumenat com d’instal·lacions elèctriques.

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles s’instal·larà una placa de terra a cada
punt de llum i quadre. Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra formada per cable nu
de coure de 35 mm2 de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, fora de les
canalitzacions elèctriques i a 50 cm de profunditat com a mínim.

En aquest estudi s’intentarà adoptar les solucions que s’atenguin, tant com sigui possible, al fi al
qual es destinarà la zona, així com a la facilitat de manteniment de les instal·lacions.

Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d'alta temperatura de fusió.
Es preveu tots el punts de llum en columnes troncocòniques galvanitzades. La seva alçada que
s’analitza en els fulls de càlcul, es procurarà que sense excedir-se permeti el menor nombre possible
de punts de llum amb una bona uniformitat. Els punts de llum s’escullen amb l’equip incorporat i
gran rendiment òptic, aptes per allotjar llum i equip de vapor de sodi de 100 w.

S'obtindrà una resistència a terra inferior a 10  . La unió a la columna serà mitjançant terminal
a pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable.

L’elecció d’aquest tipus de llum ha estat per indicacions del serveis tècnics de l’Ajuntament de
Castellví de Rosanes. Cada punt de llum portarà la seva caixa de connexió a la base del bàcul, amb
els seus borns i fusibles.

A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran disposicions de tall per intensitat de
defecte.
A més s'utilitzaran inter ruptors diferencials, la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor
obtingut de la resistència a terra de les masses.

Els cables seran armats amb coberta de PVC, i un aïllament de polietilè reticular per una millor
protecció contra el deteriorament.

S'haurà de complir que R< 24/Is. Si suposem la instal·lació d'un diferencial amb una sensibilitat de
0,3 A, tindrem que la resistència a terra quedarà:

Les seves seccions es determinen en els càlculs adjunts.
Les diferents línies, que surten del quadre, van protegides per interruptors magnetotèrmics i
diferencials; la seva elecció ha estat producte de les intensitats màximes que circulen per cada línia.
S’ha escollit el sistema d’encesa mitjançant reducció de flux per a permetre que a mitja nit, o quan
el trànsit sigui menor, hi hagi menys flux lluminós a cada punt de llum, mantenint la uniformitat i
per tant l’energia elèctrica consumida sigui menor. Això implica l’estesa d’un cable addicional de
Cu de 2x6 mm2 de secció,
En tot el Projecte s’ha tingut en compte el que mana el vigent Reglament Electrotècnic per a baixa
tensió.
La potència a contractar serà:

Ja que hem imposat que la resistència a terra sigui inferior a 10 , s’acomplirà l'anterior relació.
La instal·lació de tots els elements a l'interior del punt de llum, fa que tota la instal·lació sigui
inaccessible i que es precisin les eines especials per a la seva manipulació.
En tota la instal·lació es complirà rigorosament allò que està prescrit en el Reglament Electrotècnic
per a Baixa Tensió.
Càlcul línies enllumenat públic

QC1

Per al càlcul de les seccions dels conductors, s'han tingut en compte, entre altres, les Instruccions
MI BT 007 i MI BT 017.

Línia 1 (3.420 w)
Reserva 300 w per ampliacions futures
24 punts de llum de 100 w (130 w amb equip)

Total potència instal·lada QC1
+ 20% de majorament
Potència màxima admissible
Potència total a autoritzar
Potència a contractar

24
R  --------- = 80 
0,3

= 300 w
= 3.120 w

=
=
=
=
=

3.420 w
4.104 kw
4,104 kw
4,4 kw
4,4 kw (15A)

La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre l'origen
de la instal·lació i qualsevol punt d'utilització sigui més petita del 3% és a dir, inferior a 11,4 v. La
secció no serà mai inferior a 6 mm².
La potència a considerar en cada punt serà la resultant de multiplicar per 1,8 la potència en vats
dels llums.
Quant a les intensitats màximes admissibles, es tindrà en compte la Instrucció MI BT 007.
Per als diferents càlculs a efectuar, s'utilitza el mètode de les línies de secció no uniforme.
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S'obtenen les següents expressions per a les seccions dels conductors:

CÀLCUL DE LA CAIGUDA DE TENSIÓ
Sn 

In 

3.  I n  cos  n

  un



  Ln . I n cos  n



Pn
3  U  cos 

per al càlcul de la intensitat

per al càlcul de la caiguda de
tensió en el tram n.

Fórmules en les que:

I n  Intensitat, en ampers, que circula pel tram n
Pn  Potència que es transporta (afectada del coeficient 1,8)
U  Tensió entre fases (400 volts)
u n  Caiguda de tensió en volts, del tram n
Ln  Longitud del tram en metres

  Conductibilitat (56 per al coure)
S n  Secció del conductor en mm2, del tram n
cos   Factor de potència
La cdt en el punt més desfavorable és de 11.90 V, que representa el 2.97%, inferior al 3% de la
tensió entre fases.
El corrent que circula pel conductor, 9A, és inferior al màxim permès pel RBT per a la secció
corresponent.
La intensitat màxima admissible segons RBT s’ha multiplicat per 0.85 al considerar el cas més
desfavorable de tenir dos cables en una mateixa rasa i per 0.8 per ser entubat.
La resta de línies es calcules de la mateixa manera. S’adjunten els resultats obtinguts a les següents
taules.
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TENSIÓ
Conductivitat
Factor Potència
Làm.
descàrrega

TRAM
QC1 1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9 10
10 11
11 12
12 13
13 14
14 15
15 16
16 17
17 18
18 19
19 20
20 21
21 22
22 23
23 24
reserva

400
56
0,9

V

Pot. Addicional Equip VMCC = 20W

m/mm2 · 

Pot. Addicional Equip VSAP = 30W

1,8

LONG POT

DER

3  cos  n  Ln  I n
un 
  Sn

LÍNIA 1

per al càlcul de les seccions dels
conductors

POT
acum

I

SECCIÓ
2

cdt

cdt
acum

m

W

W

A

mm

V

V

4
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
40
20
20
20
20

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
0

3420
3290
3160
3030
2900
2770
2640
2510
2380
2250
2120
1990
1860
1730
1600
1470
1340
1210
1080
950
820
690
560
430
300

9,9
9,5
9,1
8,7
8,4
8,0
7,6
7,2
6,9
6,5
6,1
5,7
5,4
5,0
4,6
4,2
3,9
3,5
3,1
2,7
2,4
2,0
1,6
1,2
2,7

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0,18
0,88
0,85
0,81
0,78
0,74
0,71
0,67
0,64
0,60
0,57
0,53
0,50
0,46
0,43
0,39
0,36
0,32
0,29
0,51
0,22
0,18
0,15
0,12
0,00

0,18
1,06
1,91
2,72
3,50
4,24
4,95
5,62
6,26
6,86
7,43
7,96
8,46
8,92
9,35
9,75
10,10
10,43
10,72
11,23
11,45
11,63
11,78
11,90
11,90

cdt %

2,97%
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1.1.- OBJECTE D'AQUEST ESTUDI

ANNEX NÚM.7: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Per a la definició de la rasant longitudinal i els peralts s’ha considerat dos condicionants:

El present Estudi de Seguretat i Salut estableix per a la construcció d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels
treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i de les instal·lacions preceptives
de salut i benestar dels treballadors.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
sota control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Real Decret 1627 / 1.997, de 24 d'Octubre,
pel que s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut dels Projectes
d'Edificació i Obres Públiques.

· assegurar la no existència de punts o zones baixes on es pugui acumular l'aigua de
pluja, conduint aquesta mitjançant la cuneta longitudinal.
· adaptar-se al perfil actual del terreny per tal de minimitzar els moviments de terres i
adaptar-se al perfil longitudinal de la carretera i l’accés al Passeig de Taió amb un
desnivell de 0,5 m sobre la calçada pavimentada.
1.2.2.- Enderrocs i moviments de terres
Han estat definides les següents obres:

1.2.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES

-

L’objectiu del present projecte és definir i pressupostar les obres necessàries per dur a terme
l'execució del camí d’accés al Nucli urbà de Taió, T.M. de Castellví de Rosanes, comarca del Baix
Llobregat, amb la finalitat de connectar amb una via peatonal els nuclis urbans de Castellví de
Rosanes i Taió evitant el pas de vianants per la carretera C-243B.

-

1.2.1.- Definició geomètrica de la traça

-

El traçat en planta es defineix a partir d’un eix pel mig del futur camí amb el màxim d’adaptació
possible al terreny actual. Aquest eix defineix els punts de replanteig en planta i alçat del camí i a
partir de paral·leles a aquest es defineix en planta i alçat la formació de vorades, rigoles i cuneta
longitudinal.
L’inici de l’eix parteix del cul-de-sac que forma el carrer Passeig del Parc al nucli de Castellví de
Rosanes i segueix de una forma casi paral·lela la carretera C-243B, adaptat al terreny. A l’alçada
del p.k. 250 s’ha de conformar un seguit de corbes en planta per aconseguir una bona adaptació
longitudinal a les terrasses naturals de la zona. En aquest tram el pendent longitudinal arriba al
12,5%.
En arribar a la riera de Can Duran (p.k. 0+367 fins 0+391)l’eix travessa esviejat lleugerament
respecte la carretera C-243B essent entre aquest dos punts on es defineix la estructura metàl·lica.
Entre aquets punts el perfil longitudinal esta per sobre de la carretera entre 1 i 1,5 m amb un
pendent longitudinal del 3%.
Una vegada passada l’estructura l’eix s’apropa al petit voral de la carretera C-243B i s’enfila fins
l’accés al Passeig de Taió. El perfil longitudinal de l’eix s’adapta tant a la carretera com al Passeig
de Taió arribant a un pendent del 18,28% existent.
Respecte la secció emprada en la definició cal ressenyar que es tracta de un camí per vianants amb
una amplada lliure de 3 metres bordejat per una berma de 0,25-0,40 m en el costat terraplè i una
cuneta triangular en el costat desmunt.
Aquest ample es manté a la secció del pont sobre la riera de Can Duran
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Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses en marges de carretera on es
defineix el nou camí
Demolició de paviment de mescles bituminoses en el tram 0+391 fins 0+490
Demolició de la vorera del cul-de-sac del carrer Passeig del Parc
Esbrossada en tot el recorregut del tram 0+000 fins 0+367.
Excavació del terreny existent per formació de la caixa de paviments en zona de vianants,
incloent el refí i regularització de tota la superfície superior de l’explanació
Terraplenat amb material de la pròpia obra o de préstec del terreny existent per formació
de la caixa de paviments en zona de vianants, incloent el refí i regularització de tota la
superfície superior de l’explanació

1.2.3.- Estructures
Han estat definides les obres corresponents a la construcció d’una passarel.la pel pas de vianants.
S’ha projectat un tauler metàl·lic sobre estreps de formigó armat. La longitud total de 24 metres
s’assoleix mitjançant la construcció d’un entramat de bigues acabat amb un paviment de fusta
tractat de 3 metres d’amplada.
El procés constructiu del pont, encara la proximitat de la carretera, no comporta el tall de la
mateixa, si bé en moments puntuals d’acopi i elevació dels materials s’haurà de fer petits talls del
carril sentit Martorell amb la senyalització adequada temporalment, establint un pas alternatiu de
cada sentit de circulació.
1.2.4.- Afermats i paviments
A les zones del camí, després del refí de la base de la caixa excavada, es projecta el següent
paviment:
-

Base d’esplanada E2 compactada de 25 cm de gruix
Capa transitable de formigó amb mescla de sulfats de ferro de 10 cm de gruix
Vorada tipus ‘tauló’ de 100x10x20 cm en el costat terraplè
Formació de rigola de 20x20x8 cm cada 5 m com a formació de juntes al paviment.

El talús de caiguda de ferms correspon a 1H:1V
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1.2.5.- Drenatge

1.3.- RISCOS

El drenatge projectat pretén desguassar l’escorrentiu dels marges urbanitzats i de la plataforma del
camí, en funció de la secció transversal definida i els pendents superficials.

1.3.1.- Riscos profesionals

A tal fi s’ha projectat una cuneta triangular d’1 metre d’amplada i talussos 1H:1V en quasi tot el
marge esquerra i que desguassa l’aigua a través de tubs sota el camí de 600 mm de formigó i
acabat amb un broquet de formigó per la sortida d’aigües.
S’aprofita l’obra per tal de restituir un tub de d.800 mm que actualment no funciona i que es troba
al voltant del p.k. 0+200 fins la caixa-embornal de la carretera C-243B
1.2.6.- Proteccions
Les proteccions de seguretat projectades estan constituïdes per:
-

Barana de fusta de pi nord d’1,1 m d’alçada a la zona de terraplens, col·locada sobre la
berma de 0,25-0,40 metres i ancorada en daus de formigó. Aquesta barana quedarà
interrompuda per la situació de les columnes d’enllumenat i els accessos laterals al camí

1.2.7.- Enllumenat
D’acord amb els Serveis Municipals, s’ha projectat un enllumenat del camí amb columnes de 5,5
m d’alçada i llampada de VSAP de 100W situades cada 20 m aproximadament i en forma
unilateral en el costat dret.

1.2.8.- Serveis afectats
No es detecta cap servei afectat per l'execució de les obres definides en el present projecte.

- EN ESBROSSADES I MOVIMENTS DE TERRES
Atropellament per maquinària i vehicles.
Atrapaments.
Col·lisions i bolcades.
Caigudes a diferent nivell.
Despreniments.
Interferència amb línies d'alta tensió. Pols.
Soroll
- A LA PAVIMENTACIÓ
Atropellaments per maquinaria i vehicles.
Atrapaments per màquina i vehicles.
col·lisions i bolcades.
Interferència amb línies d'alta tensió.
- FONAMENTS
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
- ESTRUCTURA
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
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Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
- EN SUBBASES, BASES, AGLOMERATS I REPOSICIÓ DE CAMINS
Atropellaments per maquinària i vehicles.
Atrapaments per maquinària i vehicles.
Col·lisions i bolcades.
Interferència amb línies d'alta tensió.
- PER LA UTILITZACIÓ DE PRODUCTES BITUMINOSOS
Esquitxades.
Pols.
Soroll.
- EN ACABATS, SENYALITZACIÓ I RECOBRIMENT VEGETAL
Atropellaments per maquinària i vehicles.
Atrapaments.
Col·lisions i bolcades.
Caigudes d'alçada.
Caiguda d'objectes.
Talls i cops.
- RISCOS PRODUÏTS PER AGENTS ATMOSFÈRICS
- RISCOS ELÈCTRICS
Interferències amb línies d'alta tensió.
Derivats de maquinaria, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o produeixen
electricitat a l'obra
- RISCOS D'INCENDIS
Als magatzems, vestuaris, elements de fusta, etc.
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1.3.2.- Riscos de danys a tercers
Produïts pels enllaços amb els carrers existents hi hauran riscs derivats de l'obra, fonamentalment
per circulació de vehicles, a l'haver de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius.
Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport, tant de terres com
d'altres materials, per carreteres públiques.

1.4.- PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS
1.4.1.- Proteccions individuals
Cascs: per a totes les persones que participen en la obra. inclòs visitants.
Guants d'ús general
Guants de goma.
Guants de soldador.
Guants dielèctrics.
Botes d'aigua.
Botes de seguretat de lona.
Botes de seguretat de cuir.
Botes dielèctriques.
Granota o bus: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons conveni
col·lectiu, provincial.
Vestits d'aigua.
Ulleres contra impactes i antipols.
Ulleres per a oxicorte.
Pantalla de soldador.
Màscares antipols.
Protectors auditius.
Polaines de soldador.
Manguets de soldador.
Mandils de soldador.
Cinturó de seguretat de subjecció.
Cinturó antivibratori.
Anelles reflectants.
1.4.2.- Proteccions col·lectives
Pòrtics protectors de línies elèctriques i passos inferiors
Tanques de limitació i protecció
Senyals de trànsit
Senyals de seguretat
Cartells Informatius
Cintes d'abalisament
Límits de desplaçament de vehicles
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Banderoles de senyalització
Abalisament lluminós
Extintors
Interruptors diferencials
Preses de terra.
Vàlvules antirretrocés.
Regs.

ANNEX NÚM.7: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.5.- PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS
Es senyalitzarà, d'acord amb la Normativa vigent, l'enllaç amb les carreteres i camins, prenent-se
les adequades mesures de seguretat que cada cas requereixi.
Es senyalitzaran els accessos naturals a l'obra prohibint-se el pas a tota persona aliena a la
mateixa, col·locant-se, en el seu cas, els tancaments necessaris.

1.4.3.- Formació
Tot el personal haurà de rebre, a l'ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els
riscos que aquests puguin tenir, juntament amb les mesures de seguretat que deurà emprar.
Escollint el personal més qualificat, s'impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera
que tots els talls disposin d'algun socorrista.

Barcelona, Maig de 2010

Maria Isabel Sánchez Álvarez
Enginyera Tècnica d’Obres Públiques

S' impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal de l'obra.
1.4.4.- Medicina preventiva i primers auxilis
- FARMACIOLES
Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de
Seguretat i Salut en el Treball.
- ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS
S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis,
Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) a on s'ha de traslladar als accidentats
per obtenir el més ràpid i efectiu tractament.
Es molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible una llista amb els telèfons i adreces dels
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per a garantir un ràpid transport dels
possibles accidentats als centres d'assistència.
- RECONEIXEMENT MÈDIC
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al
treball.
S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per a garantir la seva potabilitat, si no
prové de la xarxa de proveïment de la població.
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2.- PLÀNOLS
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3.- PLEC DE CONDICIONS

Projecte. Camí d’accés al nucli de Taió.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

CAMÍ D’ACCÉS AL NUCLI DE TAIÓ.

ANNEX NÚM.7: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

ÍNDEX

3.-

PLEC DE CONDICIONS
3.1.-

DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ

3.2.-

CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
3.2.1.- PROTECCIONS PERSONALS
3.2.2.- PROTECCIONS COL·LECTIVES

3.3.-

SERVEI DE PREVENCIÓ
3.3.1.- SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT
3.3.2.- SERVEI MÈDIC

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

3.4.-

VIGILÀNCIA DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

3.5.-

INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

3.6.-

PLA DE SEGURETAT I SALUT

96

CAMÍ D’ACCÉS AL NUCLI DE TAIÓ.

3.1.- DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ
Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en:
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26108192)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción
temporales o móviles
- RD 162711997 de 24 de octubre (BOE.- 25110197)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción Tra~sició de la
Directiva 921571CEE
Deroga el RD 555186 sobre obligatorietat d'inclusió destudi de Seguretat i Higiene en projectes
d'edificacíó i obres públiques
- Ley 31/1.995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:

ANNEX NÚM.7: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE.- 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual
- RD 1215/1997 de 18 dejulio (BOE.- 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (0.
09/03/1971)
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE.- 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions: 0. de 10 de diciembre de 1953 (BOE.- 22/12/53)
0. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per 0. de 20 de gener de 1956
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art 66' a 74' (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- RD 39/1.997 de 17 de enero (BOE.- 31/01/9 7) Reglamento de los Servicios de Prevención
- RD 485/1.997 de 14 de abril (BOE.- 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo
- RD 486/1.997 de 14 de abril (BOE.- 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo En el capítol 1 excloeix les
obres de construcció però el PD 162 711997 l'esmenta en quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(O.09/03/1.197)
- RD 487/1.997 de 14 de abril (BOE.- 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE.- 23104197)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualización
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE.- 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición agentes
biológicos durante el trabajo
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE.- 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo

- O. de 28 de agosto de 19 70. Art. 1' a 4, 183' a 291'y Anexos I y 11 (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y ceràmica
Correció derrades: BOE.- 17/10/70
- O. de 20 de sepdembre de 1986 (BOE.- 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitación
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE.- 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE.- 14/06/77)
- Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació: 0. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)
- O. de 28 dejunio de 1988 (BOE.- 07/07/88)
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificació: 0. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24104190)
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
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- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la ecposición al ruido durante el
trabajo
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE.- 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d'errades:
BOE.- 06104171
Modificació: BOE: 02111189
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció
-Norma de Carreteres 8.3-IC de Senyalització de Carreteres publicada pel M.O.P.T.M.A. en data
Abril de 1. 989.
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció
- Senyalització de Seguretat en Centres de Treball. (R.D. 1403 de 9 de 1'Maig de 1. 986)
(B.O.E. 8-7-86).
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-Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de
protección personal de trabajadores
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-I: Cascos no metàlicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 0 1/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores,
Modificació: BOE: 24/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: O' )/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de
electricidad. Modificació: BOE: 25/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra
riesgos mecànicos. Modificació: BOE: 27/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de
maniobras. Modificació: BOE: 28/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección
personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificació:
BOE: 29/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08logn5): N.R. MT-8: Equipos de protección
personal de vias respiratorias: filtros mecànicos. Modificació: BOE: 30/10/75

- Reglament dels Serveis de Prevenció. (R.D. 391199, de 17-1-1997)
-Reglament dels equips de treball. (R. D. 121511997, de 18-7-97)
- Ordenances municipals.
- Reglament sobre condicions técniques i Garanties de seguretat a Centrals eléctriqlles i Centres
deTransformació, Reial Decret 3275/82 i Ordres posteriors aprovant les Instruccions Tècniques
Complementàries (B.O.E 1-12-82).

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección
personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificació: BOE: il/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección
personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco.
Modificació: BOE: 01/1 1/75

- Les Normes UNE i ISO que qualsevol de les disposicions anteriors assenyalin com d'obligat
compliment.
- Altres disposicions oficials relativas a la Seguretat, Salut i Medicina del Treball que poden
afectar als treballs que es realitzin a l'obra.
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3.2.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

- BOTES

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període
de vida útil, rebutjant-se al seu termini.

A l'existir risc d'accident mecànic en els peus i donar-se la possibilitat de perforació de les soles
per claus, serà obligatori l'ús de calçat de seguretat (botes, sabates o sandàlies).

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una
determinada peça o equip, es reposarà aquesta independentment de la duració prevista o data
d'entrega.

Estaran homologats per la Norma MT5.

Tota la peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, es a dir, el màxim per el que fou
concebut (per exemple per un accident) serà rebutjat i reposat al moment.

El pes serà inferior a 800 gr.

Aquelles peces que per el seu ús hagin adquirit més toleràncies que les admeses pel fabricant,
seran reposades immediatament.

Seran de classe III amb puntera i plantilla.

Quant els treballs, s'hagin de realitzar en sòls humits o es rebin esquitxades d'aigua o morter, les
botes seran de goma. En aquest cas estaran homologades per la Norma MT27 i seran de classe E.
- GUANTS

L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.
Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que es tinguin que realitzar durant el
transcurs de l'execució de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc.,
seran a càrrec del Contractista.

Per evitar les agressions a les mans dels treballadors, sigui dermatosis, talls, esgarrapades,
picadores etc., s'utilitzaran guants, que seran de diferents materials:
- Cotó o punt: treballs lleugers
- Cuir: ús en general

3.2.1.- Proteccions personals
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes de Homologació del Ministeri de
Treball (O.M. 17-5-74 (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixin en el mercat.
En els casos en que no existeixi Norma de Homologació oficial seran de qualitat adequada a les
seves respectives prestacions.

- Malla metàl·lica: manipulació de xapes tallants
- Lona: manipulació de fusta
Estaran homologats per la Norma MT11, si s'utilitzen per a protecció davant agressius químics, o
bé per la Norma MT14 si hi ha el risc de electrocució.
- CINTURONS DE SEGURETAT

A continuació es descriuen els elements més comuns en aquesta obra, pel seu nombre d'utilització
més usual:
- CASC
Serà d'ús personal i obligatori inclòs per a visitants o personal aliè a l'obra, que es trobi exposat a
risc d'accident degut a l'obra. Serà de classe N.

En tot treball d'alçada amb perill de caiguda serà preceptiu L'ús de cinturó de seguretat.
- Classe A: Quan el treballador no necessiti desplaçar-se o estigui limitat en els seus
desplaçaments. L'element serà sempre tens per impedir la caiguda lliure.
- Classe B: Quant el treballador pugui estar suspès, però només hi hagin esforços
estàtics (però de l'usuari). Mai haurà de donar-se la possibilitat de caiguda lliure.

El pes no sobrepassarà els 450 gr.
Aquells que hagin sofert impactes violents o tinguin més de 10 anys, encara que no hagin estat
utilitzats, seran substituïts per altres de nous.

- Classe C: Quant el treballador pugui desplaçar-se i hi hagi la possibilitat de caiguda
lliure. Es vigilarà de manera especial la seguretat del punt d'ancoratge així com la seva
resistència.

Estarà degudament homologat per la Norma MT 1.

Estaran degudament homologats per les Normes MT13, MT21 i MT22.
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- DISPOSITIUS ANTICAIGUDES
Quant els treballadors realitzin operacions d'elevació i/o descens s'utilitzaran dispositius
anticaigudes dels següents tipus:

ANNEX NÚM.7: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Serà de teixit lleuger i flexible ajustada al cos del treballador, sense elements addicionals (parts
girades, etc.) i de fàcil neteja.
En els casos dels treballs sota pluja o en condicions d'humitat anàlogues s'els dotarà de roba
impermeable.

- Classe A: En operacions d'elevacions i descens, havent-hi llibertat de moviments.
- EINES MANUALS PER A TREBALLS ELÈCTRICS EN B.T.
- Classe B: En operacions de descens o evacuació ràpida de persones.
- Classe C: Per a treballs de curta durada i en situacions de bastimentades.

Pels operaris de l'empresa encarregats de les instal·lacions elèctrica i d'enllumenat serà obligatori
l'ús d' eines manuals tals com: tornavisos, claus, tenalles, etc., degudament homologades segons la
Norma MT26.

Estaran homologats per la Norma MT28.
- PROTECTORS AUTIDITUS

3.2.2.- Proteccions col.lectives

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior a 80 db
(compressor, martell pneumàtic, serra de disc), serà obligatori la utilització de protectors d'audició,
que seran sempre d'ús individual.

Es distingiran els equips que garanteixin la impossibilitat d'un accident (Prevenció) d'aquells que
encara no evitin l'accident, si poden evitar lesions o disminuir la seva gravetat (Protecció).
S'empraran els següents equips.

Podran ser taps, orelleres o cascs antisorolls, de classe A,B,C,D o E, segons l'atenuació.

Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents:

Estaran degudament homologats per la Norma MT2.

- PÒRTICS LIMITADORS DE GÀLIB

- PROTECTORS DE LA VISTA

Disposaran de llinda degudament senyalitzada.

Quant els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fums, esquitxades de
líquid, radiacions perilloses, o enllumenaments, hauran de protegir-se la vista mitjançant ulleres de
seguretat i/pantalles.

- TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ

Les ulleres i oculars de protecció estaran homologades segons la Norma MT16 i MT17.

Disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat.

Les pantalles contra protecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent i
lliure de ratlles o deformacions.

- TOPALLS DE DESPLAÇAMENT DE VEHICLES

En el cas de les pantalles de soldador, s'ajustaran a les homologacions recollides en les Normes
MT3, MT18 i MT19. Les pantalles tindran doble vidre, essent retràctil 1' obscuritat per facilitar el
picat de 1' escòria. Podran ser de mà, ajustar-se al cap del treballador, o acoplar-se al casc de
seguretat.
- PROTECCIONS DE LES VIES RESPIRATÒRIES
Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors dedicats a les operacions de tall amb disc de
les peces ceràmiques o prefabricats de formigó, s'utilitzaran màscares amb filtre mecànic, segons
homologació amb les Normes MT17, MT18, i MTI9.
- ROBA DE TREBALL

Tindran, com a mínim, 90 cm d'alçada, estan constituïdes a base de tubs metàl·lics.

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per medi de rodons fixats
al mateix, o d'altre manera eficaç.
- XARXES
Seran de poliamida les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb garantia, la
funció protectora per la qual estan previstes.
- ELEMENTS DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT, ANCORATGE I
SUPORTS
Tindran suficient resistència per suportar els esforços als que puguin ser sotmesos d'acord amb la
seva funció protectora.

Els treballadors hauran d'utilitzar roba de treball facilitada gratuïtament per la pròpia empresa.
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- INTERRUPTORS DIFERENCIALS I PRESES DE TERRA
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per enllumenat de 30 mA i per força de
300 mA. La resistència de les presses de terra no serà superior a la que garantitzi, d'acord amb la
sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V.
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- Obligatori ús de casc, ulleres, botes, etc.
- Risc elèctric, caiguda d'objectes, caiguda a diferent nivell maquinaria pesada en
moviment, càrregues suspeses, incendi i explosions
- Entrada i sortida de vehicles
- Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra
- Farmaciola i extintor

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, al menys a l'època més seca de l'any.
- CORDÓ D'ABALISAMENT
- CABLES I RECEPTORS ELÈCTRICS
Compliran el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions

S'empraran conjuntament amb les senyalitzacions corresponents, per delimitar clarament les zones
de treball, en els quals estarà prohibida l'entrada a persones o vehicles aliens a l'obra.

Seran rígides de 90 cm. d'alçada mínima, barra intermitja o banderoles verticals separades cada 15
cm.

També es disposarà en circumstàncies especials, previstes amb la suficient antelació com son:
col·locació d'elements prefabricats (plaques de sostre, bigues metàl·liques, encavalcada de
coberta) i operacions metàl·liques (Quant el Director ho trobi oportú) pel seu evident perill o la
integritat física de les persones.

Les baranes envoltaran el perímetre de la planta en obres, només deixant lliures els accessos
previstos. Tindran la resistència suficient per garantir la retenció de persones. (050 Kp/ml).

En tots els casos que calgui el seu ús es garantiran les suficients distàncies de seguretat que el risc
necessiti.

Per les zones d'abocament de deixalles, seran practicables.

- BASTIDES

- IL·LUMINACIÓ

Compliran les prescripcions de l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball.

Es disposarà de la adequada llum artificial per als treballs. extremant-se aquesta mesura en
operacions delicades o de major risc.

Estaran constituïdes per materials sòlids i la seva estructura i resistència seran adequades a les
càrregues fixes o mòbils que hagin de suportar.

Al tallar-se el corrent al túnel (per tallcircuït, tallgeneral, etc.) funcionarà automàticament
l'il·luminació d'emergència.

Els pisos i passadissos de les plataformes de treball seran antilliscants, es mantindran lliures
d'obstacles i estaran provistos d'un sistema de drenatge que permeti l'eliminació de productes
lliscants.

- BARANES

Aquestes llums. disposades al llarg del túnel, il·luminaran amb la intensitat necessària perquè el
personal pugui veure el necessari per sortir del túnel.
- ESCUT DE SEGURETAT
Tindran resistència i vol adequat per suportat l'impacte dels materials i la seva protecció cap a
l'exterior
- REG DE DEIXALLES

- EXTINTORS
Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos
com a màxim.
- MEDIS AUXILIARS DE TOPOGRAFIA
Aquests medis tals com cintes, banderoles, mires, etc. seran dielèctrics, donat el risc d'electrocució
per les línies elèctriques.

Es regaran convenientment les deixalles per evitar la formació de pols, de forma que no es
produeixin taps, tallant-se el cabal d'aigua cada cop que s' efectuï aquesta operació.
- SENYALITZACIÓ
Es disposaran senyals en els accessos de l'obra de forma visible:
- Stop
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3.3.- SERVEIS DE PREVENCIÓ

3.6.- PLA DE SEGURETAT I SALUT

3.3.1.- Servei tècnic de seguretat i salut

El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi als seus
medis i mètodes d'execució.

L'obra haurà de contar amb un Tècnic de Seguretat, en regim permanent. La seva missió serà la
de prevenció dels riscs que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar al Cap
d'Obra sobre les mesures de seguretat a adoptar. També investigarà les causes dels accidents per
modificar els condicionats que els van produir per evitar la seva repetició.

3.3.2.- Servei mèdic
L'Empresa Constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat.

Aquest Pla haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa de l'Obra la qual controlarà la seva
aplicació pràctica.

Barcelona, Maig de 2010

Maria Isabel Sánchez Álvarez
Enginyera Tècnica d’Obres Públiques

3.4.- VIGILÀNCIA DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
Es nomenarà Vigilant de Seguretat, d'acord amb el previst a l'Ordenança General de Seguretat i
Salut en el Treball.

3.5.- INSTAL·LACIONS MÈDIQUES
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.
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4.- PRESSUPOST

Projecte. Camí d’accés al nucli de Taió.
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4.1.- AMIDAMENTS

Projecte. Camí d’accés al nucli de Taió.
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MEDICIONES

MEDICIONES

ESTUDI SEG I SALUT. CAMÍ D'ACCÉS A TAIÓ.

ESTUDI SEG I SALUT. CAMÍ D'ACCÉS A TAIÓ.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CÓDIGO

CANTIDAD

CAPÍTULO 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
H1411111

u

H1462241

Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g,UNE EN

DESCRIPCIÓN
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812

10,00

10,00
H1422120

u

H146J364

Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.,UNE-EN 344-2/

10,00

10,00
u

u

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN
12568

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament
i antiestàtic, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

H1423230

CANTIDAD

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors d=50mm.fosc,UNE-

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
5,00
H142AC60

u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175
5,00
H1431101

u

Protector auditiu tap escuma,UNE EN 352-2/UNE EN 458

Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458
10,00
H1457520

u

Guants aïll.fred/abs.vibr.,PVC,manig.<1/2avantb.,UNE-EN 511/UNE-

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10,00
H147RA00

m

Corda poliam.alt.tenac.,D=16mm,p/sirg.cint.

Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat
100,00
H147D102

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.termina

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN
365 i UNE EN 354
5,00
H1481242

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340
10,00
H1481654

u

Granota treb.p/soldadors i/o tubers,cotó sanforit. (100%),blau v

Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100% ), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
5,00
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ESTUDI SEG I SALUT. CAMÍ D'ACCÉS A TAIÓ.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CÓDIGO

CANTIDAD

CAPÍTULO 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES
H152KBD1

u

HQU1531A

Topall p/camió mov.terres+tauló fusta pi+piquetes acer corrug.d2

Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

u

HQU1H53A

Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc s/verd,fo

4,00
HQU1A50A
4,00

u

4,00
HQUZM000

4,00
m

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBC19081

mesMòdul prefab.,menjador6x2.3x2.6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal indicativa d´informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAF004

mesMòdul prefab.,sanit.3.7x2.3x2.3m,inst.lampist.,inst.elèc.

4,00

4,00
HBBAC015

CANTIDAD

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

6,00
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 03 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d´acer corrugat
de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

HBBAB115

DESCRIPCIÓN

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d´abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

20,00
50,00

HBC1A081

m

Cinta balisament reflectora,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d´abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
20,00
H15151A1

m2 Protecció vert. bast.tubular,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4m

Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
25,00
H1511001

m2 Protec.+xarxa segur. horitz. obert.lat.pas elevat,desmuntatgei a

Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en obertures laterals de pas elevat en viaductes o
ponts, i amb el desmuntatge inclòs
25,00
H15Z1001

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
8,00

Página

3

Página

4

MEDICIONES

MEDICIONES

ESTUDI SEG I SALUT. CAMÍ D'ACCÉS A TAIÓ.

ESTUDI SEG I SALUT. CAMÍ D'ACCÉS A TAIÓ.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CÓDIGO

CANTIDAD

CAPÍTULO 04 MEDIS D'UTILITAT PREVENTIVA
HX11X090

u

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA
HQUA1100

Extint.pols.seca,càrrega 6kg,+pressió+pintat+sup.paret,desmuntat

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

u

Farmaciola armari amb contingut segons orden.SiH

Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball
1,00

HX11X089

u

CANTIDAD

1,00
HQUA3100

Transform.seg.,24V,col.+desmuntatge

Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

u

Material sanitari farmaciola amb contingut segons orden.SiH

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball
1,00

H15Z1004

h

1,00

Formació Seg.Salut
HQUAM000

Formació en Seguretat i Salut

u

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic
10,00
H15Z1003

u

6,00

Reunió comitè S/S 6 pers.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
4,00
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
H1411111

u

Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g,UNE EN

6,51

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
u

Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat

UD

DESCRIPCIÓN

H146J364

u

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.,UNE-EN 344-2/

PRECIO
2,14

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i
UNE-EN 12568
DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
H1422120

CÓDIGO

9,02

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
H1423230

u

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors d=50mm.fosc,UNE-

4,53

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
H142AC60

u

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

7,50

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
H1431101

u

Protector auditiu tap escuma,UNE EN 352-2/UNE EN 458

0,36

Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458
CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
H1457520

u

Guants aïll.fred/abs.vibr.,PVC,manig.<1/2avantb.,UNE-EN 511/UNE-

10,41

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
H147RA00

m

Corda poliam.alt.tenac.,D=16mm,p/sirg.cint.

3,90

Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat
TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
H147D102

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.termina

48,92

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat
per un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364,
UNE EN 365 i UNE EN 354
CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
H1481242

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

13,82

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340
TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
H1481654

u

Granota treb.p/soldadors i/o tubers,cotó sanforit. (100%),blau v

19,72

Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100% ), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
H1462241

u

Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

17,43

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica
DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES
H152KBD1

u

CÓDIGO

17,41

HQU1531A

Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell

27,79

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u

mes

Mòdul prefab.,sanit.3.7x2.3x2.3m,inst.lampist.,inst.elèc.

Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc s/verd,fo

HQU1H53A

mes

Mòdul prefab.,menjador6x2.3x2.6m,inst.lampist.,inst.elèc.

20,63

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
u

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

36,37

Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HQU1A50A

m

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

1,15

Cinta d´abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
m

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

150,03

CIENTO CINCUENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
HQUZM000

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

14,43

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

HBC1A081

mes

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
HBC19081

132,40

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal indicativa d´informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAF004

202,76

DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
HBBAC015

PRECIO

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
u

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO 03 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

Topall p/camió mov.terres+tauló fusta pi+piquetes acer corrug.d2

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d´acer corrugat de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115

UD

Cinta balisament reflectora,suport/5m,desmuntatge inclòs

5,25

CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cinta d´abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
H15151A1

m2

Protecció vert. bast.tubular,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4m

3,61

Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80
mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
H1511001

m2

Protec.+xarxa segur. horitz. obert.lat.pas elevat,desmuntatgei a

5,03

Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en obertures laterals de pas elevat en viaductes o
ponts, i amb el desmuntatge inclòs
CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
H15Z1001

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

31,66

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 04 MEDIS D'UTILITAT PREVENTIVA
HX11X090

u

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA

Extint.pols.seca,càrrega 6kg,+pressió+pintat+sup.paret,desmuntat

41,11

HQUA1100

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret
i amb el desmuntatge inclòs

u

Farmaciola armari amb contingut segons orden.SiH

u

Transform.seg.,24V,col.+desmuntatge

NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

14,52
HQUA3100

Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
h

Formació Seg.Salut

u

Material sanitari farmaciola amb contingut segons orden.SiH

14,43

SESENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Formació en Seguretat i Salut
HQUAM000

CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
H15Z1003

u

Reunió comitè S/S 6 pers.

64,03

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
H15Z1004

96,62

Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball

CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
HX11X089

PRECIO

103,38

u

Reconeixement med.

26,20

Reconeixement mèdic
VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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4.3.- QUADRE DE PREUS NÚM. 2

Projecte. Camí d’accés al nucli de Taió.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

CUADRO DE PRECIOS 2

CUADRO DE PRECIOS 2

ESTUDI SEG I SALUT. CAMÍ D'ACCÉS A TAIÓ.

ESTUDI SEG I SALUT. CAMÍ D'ACCÉS A TAIÓ.

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
H1411111

u

CÓDIGO
H1481654

u

Resto de obra y materiales ..............................

6,51

TOTAL PARTIDA...........................................

6,51
H1462241

Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat

u

Resto de obra y materiales ..............................

9,02

TOTAL PARTIDA...........................................

9,02
H146J364

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors d=50mm.fosc,UNE-

u

Granota treb.p/soldadors i/o tubers,cotó sanforit. (100%),blau v

u

Resto de obra y materiales ..............................

19,72

TOTAL PARTIDA...........................................

19,72

Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

u

Resto de obra y materiales ..............................

17,43

TOTAL PARTIDA...........................................

17,43

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.,UNE-EN 344-2/

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i
UNE-EN 12568

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons
UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H142AC60

u

PRECIO

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

H1423230

DESCRIPCIÓN

Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100% ), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g,UNE EN

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812

H1422120

UD

Resto de obra y materiales ..............................

4,53

Resto de obra y materiales ..............................

2,14

TOTAL PARTIDA...........................................

4,53

TOTAL PARTIDA...........................................

2,14

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

H1431101

u

Resto de obra y materiales ..............................

7,50

TOTAL PARTIDA...........................................

7,50

Protector auditiu tap escuma,UNE EN 352-2/UNE EN 458

Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458

H1457520

u

Resto de obra y materiales ..............................

0,36

TOTAL PARTIDA...........................................

0,36

Guants aïll.fred/abs.vibr.,PVC,manig.<1/2avantb.,UNE-EN 511/UNE-

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

H147RA00

m

Resto de obra y materiales ..............................

10,41

TOTAL PARTIDA...........................................

10,41

Corda poliam.alt.tenac.,D=16mm,p/sirg.cint.

Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

H147D102

u

Resto de obra y materiales ..............................

3,90

TOTAL PARTIDA...........................................

3,90

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.termina

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat
per un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364,
UNE EN 365 i UNE EN 354

H1481242

u

Resto de obra y materiales ..............................

48,92

TOTAL PARTIDA...........................................

48,92

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340
Resto de obra y materiales ..............................

13,82

TOTAL PARTIDA...........................................

13,82
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CUADRO DE PRECIOS 2

CUADRO DE PRECIOS 2

ESTUDI SEG I SALUT. CAMÍ D'ACCÉS A TAIÓ.

ESTUDI SEG I SALUT. CAMÍ D'ACCÉS A TAIÓ.

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

CAPÍTULO 03 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

H152KBD1

HQU1531A

u

Topall p/camió mov.terres+tauló fusta pi+piquetes acer corrug.d2

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d´acer corrugat de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

HBBAB115

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

9,50
7,91

TOTAL PARTIDA...........................................

17,41

u

HQU1H53A

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

14,43
13,36

TOTAL PARTIDA...........................................

27,79

u

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

14,43
6,20

TOTAL PARTIDA...........................................

20,63

m

Resto de obra y materiales ..............................

202,76

TOTAL PARTIDA...........................................

202,76

Mòdul prefab.,menjador6x2.3x2.6m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50A

mes

Resto de obra y materiales ..............................

132,40

TOTAL PARTIDA...........................................

132,40

Mòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBC19081

mes

Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc s/verd,fo

Senyal indicativa d´informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAF004

Mòdul prefab.,sanit.3.7x2.3x2.3m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAC015

mes

PRECIO

HQUZM000

h

Resto de obra y materiales ..............................

150,03

TOTAL PARTIDA...........................................

150,03

Mano de obra.................................................

14,43

TOTAL PARTIDA...........................................

14,43

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

14,43
21,94

TOTAL PARTIDA...........................................

36,37

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

0,94
0,21

TOTAL PARTIDA...........................................

1,15

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

0,94
4,31

TOTAL PARTIDA...........................................

5,25

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d´abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

HBC1A081

m

Cinta balisament reflectora,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d´abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

H15151A1

m2

Protecció vert. bast.tubular,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4m

Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80
mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

H1511001

m2

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

3,16
0,45

TOTAL PARTIDA...........................................

3,61

Protec.+xarxa segur. horitz. obert.lat.pas elevat,desmuntatgei a

Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en obertures laterals de pas elevat en viaductes o
ponts, i amb el desmuntatge inclòs

H15Z1001

h

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales ..............................

3,16
1,87

TOTAL PARTIDA...........................................

5,03

Mano de obra.................................................

31,66

TOTAL PARTIDA...........................................

31,66

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
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CUADRO DE PRECIOS 2

CUADRO DE PRECIOS 2

ESTUDI SEG I SALUT. CAMÍ D'ACCÉS A TAIÓ.

ESTUDI SEG I SALUT. CAMÍ D'ACCÉS A TAIÓ.

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO 04 MEDIS D'UTILITAT PREVENTIVA

CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA

HX11X090

HQUA1100

u

Extint.pols.seca,càrrega 6kg,+pressió+pintat+sup.paret,desmuntat

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret
i amb el desmuntatge inclòs
u

41,11

Transform.seg.,24V,col.+desmuntatge

Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
H15Z1004

h

Farmaciola armari amb contingut segons orden.SiH

Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball

TOTAL PARTIDA...........................................
HX11X089

u

HQUA3100
TOTAL PARTIDA...........................................

14,52

Mano de obra.................................................

14,43

u

14,43

96,62

TOTAL PARTIDA...........................................

96,62

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball

Formació Seg.Salut

TOTAL PARTIDA...........................................
u

Resto de obra y materiales ..............................

Material sanitari farmaciola amb contingut segons orden.SiH

Formació en Seguretat i Salut

H15Z1003

PRECIO

HQUAM000

u

Resto de obra y materiales ..............................

64,03

TOTAL PARTIDA...........................................

64,03

Resto de obra y materiales ..............................

26,20

TOTAL PARTIDA...........................................

26,20

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic

Reunió comitè S/S 6 pers.

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
Mano de obra.................................................

103,38

TOTAL PARTIDA...........................................

103,38
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4.4.- PRESSUPOST PARCIAL

Projecte. Camí d’accés al nucli de Taió.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

ESTUDI SEG I SALUT. CAMÍ D'ACCÉS A TAIÓ.

ESTUDI SEG I SALUT. CAMÍ D'ACCÉS A TAIÓ.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
H1411111

u

CÓDIGO
H1462241

Casc seguretat p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g,UNE EN

10,00
u

6,51

H146J364

Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat

IMPORTE

u

10,00

17,43

174,30

10,00

2,14

21,40

Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.,UNE-EN 344-2/

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN
12568
10,00

u

PRECIO

Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

65,10

Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament, els ultraviolats, el ratllament
i antiestàtic, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

H1423230

u

CANTIDAD

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812

H1422120

DESCRIPCIÓN

9,02

90,20

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors d=50mm.fosc,UNE-

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS ........................................................................................

1.390,25

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

H142AC60

u

5,00

4,53

22,65

5,00

7,50

37,50

10,00

0,36

3,60

10,00

10,41

104,10

100,00

3,90

390,00

5,00

48,92

244,60

10,00

13,82

138,20

5,00

19,72

98,60

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

H1431101

u

Protector auditiu tap escuma,UNE EN 352-2/UNE EN 458

Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458

H1457520

u

Guants aïll.fred/abs.vibr.,PVC,manig.<1/2avantb.,UNE-EN 511/UNE-

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

H147RA00

m

Corda poliam.alt.tenac.,D=16mm,p/sirg.cint.

Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

H147D102

u

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.termina

Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN
365 i UNE EN 354

H1481242

u

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beige,trama 240,b

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

H1481654

u

Granota treb.p/soldadors i/o tubers,cotó sanforit. (100%),blau v

Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100% ), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
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PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

ESTUDI SEG I SALUT. CAMÍ D'ACCÉS A TAIÓ.

ESTUDI SEG I SALUT. CAMÍ D'ACCÉS A TAIÓ.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

CAPÍTULO 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES
H152KBD1

u

HQU1531A

Topall p/camió mov.terres+tauló fusta pi+piquetes acer corrug.d2

6,00
u

17,41

Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell

HQU1H53A
4,00

u

27,79

u

Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc s/verd,fo

HQU1A50A
4,00

20,63

82,52

m

4,00

36,37

145,48

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

m

202,76

811,04

4,00

132,40

529,60

4,00

150,03

600,12

20,00

14,43

288,60

mesMòdul prefab.,menjador6x2.3x2.6m,inst.lampist.,inst.elèc.

mesMòdul prefabricat vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.elèc.

HQUZM000

h

Mà obra,neteja+conservació instal.lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Cinta d´abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

HBC1A081

4,00

mesMòdul prefab.,sanit.3.7x2.3x2.3m,inst.lampist.,inst.elèc.

Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBC19081

IMPORTE

Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

111,16

Senyal indicativa d´informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAF004

PRECIO

Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

104,46

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

HBBAC015

CANTIDAD

CAPÍTULO 03 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d´acer corrugat
de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

HBBAB115

DESCRIPCIÓN

50,00

1,15

57,50

20,00

5,25

105,00

25,00

3,61

90,25

25,00

5,03

125,75

8,00

31,66

253,28

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR..................................................................

2.229,36

Cinta balisament reflectora,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d´abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

H15151A1

m2 Protecció vert. bast.tubular,xarxa prot.caigudes,fil trenat,D=4m

Protecció col.lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

H1511001

m2 Protec.+xarxa segur. horitz. obert.lat.pas elevat,desmuntatgei a

Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en obertures laterals de pas elevat en viaductes o
ponts, i amb el desmuntatge inclòs

H15Z1001

h

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES......................................................................................

1.075,40
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PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

ESTUDI SEG I SALUT. CAMÍ D'ACCÉS A TAIÓ.

ESTUDI SEG I SALUT. CAMÍ D'ACCÉS A TAIÓ.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

CAPÍTULO 04 MEDIS D'UTILITAT PREVENTIVA
HX11X090

u

HQUA1100

Extint.pols.seca,càrrega 6kg,+pressió+pintat+sup.paret,desmuntat

41,11

Transform.seg.,24V,col.+desmuntatge

HQUA3100

1,00
h

14,52

1,00

96,62

96,62

1,00

64,03

64,03

6,00

26,20

157,20

Farmaciola armari amb contingut segons orden.SiH

u

Material sanitari farmaciola amb contingut segons orden.SiH

Formació Seg.Salut
HQUAM000
10,00

u

IMPORTE

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

14,52

Formació en Seguretat i Salut

H15Z1003

u

41,11

Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

H15Z1004

PRECIO

Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball
1,00

u

CANTIDAD

CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

HX11X089

DESCRIPCIÓN

14,43

144,30

Reunió comitè S/S 6 pers.

u

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic

TOTAL CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA..................................................................................................

Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
4,00

103,38

TOTAL CAPÍTULO 04 MEDIS D'UTILITAT PREVENTIVA....................................................................................

413,52

TOTAL ........................................................................................................................................................................

317,85
5.626,31

613,45
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4.5.- RESUM DEL PRESSUPOST

Projecte. Camí d’accés al nucli de Taió.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

RESUM DE PRESUPOST
ESTUDI SEG I SALUT. CAMÍ D'ACCÉS A TAIÓ.
CAPITOL
1
2
3
4
5

RESUM

EUROS

%

PROTECCIONS INDIVIDUALS ............................................................................................................................................
PROTECCIONS COL·LECTIVES.........................................................................................................................................
INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR.......................................................................................................................
MEDIS D'UTILITAT PREVENTIVA .......................................................................................................................................
MEDICINA PREVENTIVA .....................................................................................................................................................
TOTAL EXECUCIÓ

1.390,25
1.075,40
2.229,36
613,45
317,85
5.626,31

24,71
19,11
39,62
10,90
5,65

TOTAL PRESUPOST GENERAL

5.626,31

Ascendeix el pressupost general d’execució a l’expresada quantitat de CINC MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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ANNEX NÚM. 8:
ESTUDI DE QUALITAT

Projecte. Camí d’accés al nucli de Taió.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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ESTUDI DE QUALITAT

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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ÍNDEX
6.- CONTROL DEL PROCÉS
1.- GENERALIDATS
ANNEX 1: FORMAT ÍNDEX PLA DE QUALITAT

1.1. DESCRIPCIÓ DE L' OBRA
ANNEX 2: FORMAT DESCRIPCIÓ DE L' OBRA

1.2. ORGANIGRAMA
1.3. DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS
1.4. IDENTIFICACIÓ DEL PERSONAL

6.1. PLA D' OBRA
6.2. PROGRAMES DE PUNTS D' INSPECCIÓ I ASSAJOS
6.3. MAQUINARIA
ANNEX 15: PLA D' OBRA
ANNEX 16: PLA D' ASSAJOS
ANNEX 17: FORMAT DEL PROGRAMA DE PUNTS D' INSPECCIÓ
ANNEX 18: FORMAT LLISTA DE MAQUINARIA

ANNEX 3: FORMAT DE FIRMES AUTORITZADES

7.- EQUIPS D' INSPECCIÓ, MEDICIÓ I ASSAIG
2.- REVISIÓ DEL CONTRACTE

ANNEX 19: FORMAT LLISTA D' EQUIPS TOPOGRÀFICS

ANNEX 4: LLISTA I FORMAT DEFICIÈNCIES DEL PROJECTE

8.- TRACTAMENT DE NO CONFORMIDATS
3.- ALCANÇ
ANNEX 5: QUADRANT DE DIVISIÓ DELS LOTS
ANNEX 6: FORMAT LLISTA D' UNITATS D' OBRA
ANNEX 7: FORMAT LLISTA DE MATERIALS
ANNEX 8: FORMAT D' INSTRUCCIONS TÉCNIQUES

4.- DOCUMENTACIÓ
4.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ
ANNEX 9: FORMAT LLISTA DE DOCUMENTS
ANNEX 10: FORMAT LLISTA DE PLÀNOLS EN OBRA
ANNEX 11: FORMAT SEGELL DE CÒPIA CONTROLADA
ANNEXO 12: LLISTA DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓ

4.2. ARXIU DE DOCUMENTS I REGISTRES
ANNEX 13: LLISTA DE PROCEDIMIENTS ESPECÍFICS APLICABLES

5. CONTROL DE LA GESTIÓ I RECEPCIÓ DE COMPRES
5.1. GESTIÓ I RECEPCIÓ DE COMPRES DE MATERIALS I PRODUCTES
5.2. INSPECCIÓ I ASSAJOS EN RECEPCIÓ
ANNEX 13: FORMAT D' ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE COMPRA
ANNEX 14. FORMAT LLISTA DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

8.1. RESPONSABILITATS
8.2. REALITZACIÓ
ANNEX 20: FORMAT LLISTA DE NO CONFORMIDATS
ANNEX 21: FORMAT D' INFORME DE NO CONFORMIDAT
ANNEX 22: FORMAT FULLES-REGISTRE DE NO CONFORMIDATS LLEUS

9.- ACCIONS CORRECTIVES I PREVENTIVES
9.1. ACCIONS CORRECTIVES
9.2. ACCIONS PREVENTIVES
ANNEX 23: FORMAT DE LLISTA D' ACCIONS CORRECTIVES I PREVENTIVES
ANNEX 24: FORMAT DE INFORME D' ACCIONS CORRECTIVES I PREVENTIVES

10.- AUDITORIES INTERNAS

CAMÍ D’ACCÈS AL NUCLI DE TAIÓ.

ANNEX 1: ÍNDEX PLA DE QUALITAT

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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ÍNDEX PLA DE QUALITAT
Fulla:

OBRA:
CAPÍTOLS
1.- Descripció de l'Obra
2.- Organizació i Responsabilidats
3.- Revisió del Projecte
4.- Alcanç del Pla de Qualitat i Compres
5.- Control dels Documents
6- Control del Procés

7.- Equips Inspecció, Medició i Assaig
8.- Identificació d'aspectes ambientals
9.- Identificació requisits ambientals
10.- Objetius i Metes ambientals
11.- Comunicacions ambientals
12.- Situacions d'emergència ambiental
13.- Seguiment i medició ambiental
14.- No Conformidats
15.- Accions Correctives i Preventives

APARTATS
1.1.Descripció de l'Obra
2.1.Organització
2.2.Firmes autoritzades
3.1.Deficiències de Projecte i Llistats
4.1.Llista de Materials
4.2.Llista d'Unidats
5.1.Llista de Documents
5.2.Llista de Plànols en Obra
6.1.Pla d'Obra
6.2.Pla d'Assajos
6.3.Quadrant Divisió lots
6.4.Llista de Maquinaria
7.1.Llista d'Equips
8.1.Llista d'aspectos ambientals
9.1.Llista de requisits ambientals
10.1.Programa d'objetius i metes
11.1.Llista de comunicacions externes
12.1.Fitxes d'Actuació i Prevenció
13.1.Programa d'inspecció ambiental
14.1.No Conformidats i llistats
15.1.Acc. Correc./Preventives i llistats

0

1

Nº DE REVISIÓ
2
3
4

5

6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Elaborat: Cap d' Obra.
Firma.Revisat: Responsable de Qualitat
Firma.Aprobat: Delegat
Firma.-

Data d' Aprobació:

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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1. GENERALITATS
1.1. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
L’objectiu del present projecte és definir i pressupostar les obres necessàries per

En arribar a la riera de Can Duran (p.k. 0+367 fins 0+391)l’eix travessa esviejat

dur a terme l'execució del camí d’accés al Nucli urbà de Taió, T.M. de Castellví

lleugerament respecte la carretera C-243B essent entre aquest dos punts on es

de Rosanes, comarca del Baix Llobregat, amb la finalitat de connectar amb una

defineix la estructura metàl·lica. Entre aquets punts el perfil longitudinal esta per

via peatonal els nuclis urbans de Castellví de Rosanes i Taió evitant el pas de

sobre de la carretera entre 1 i 1,5 m amb un pendent longitudinal del 3%.

vianants per la carretera C-243B.
Una vegada passada l’estructura l’eix s’apropa al petit voral de la carretera C-

1.2.1.- Definició geomètrica de la traça

243B i s’enfila fins l’accés al Passeig de Taió. El perfil longitudinal de l’eix

El traçat en planta es defineix a partir d’un eix pel mig del futur camí amb el

s’adapta tant a la carretera com al Passeig de Taió arribant a un pendent del

màxim d’adaptació possible al terreny actual. Aquest eix defineix els punts de

18,28% existent.

replanteig en planta i alçat del camí i a partir de paral·leles a aquest es defineix
en planta i alçat la formació de vorades, rigoles i cuneta longitudinal.

Respecte la secció emprada en la definició cal ressenyar que es tracta de un camí
per vianants amb una amplada lliure de 3 metres bordejat per una berma de 0,25-

L’inici de l’eix parteix del cul-de-sac que forma el carrer Passeig del Parc al

0,40 m en el costat terraplè i una cuneta triangular en el costat desmunt.

nucli de Castellví de Rosanes i segueix de una forma casi paral·lela la carretera

Aquest ample es manté a la secció del pont sobre la riera de Can Duran

C-243B, adaptat al terreny. A l’alçada del p.k. 250 s’ha de conformar un seguit
de corbes en planta per aconseguir una bona adaptació longitudinal a les

Per a la definició de la rasant longitudinal i els peralts s’ha considerat dos

terrasses naturals de la zona. En aquest tram el pendent longitudinal arriba al

condicionants:

12,5%.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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· assegurar la no existència de punts o zones baixes on es pugui
acumular l'aigua de pluja, conduint aquesta mitjançant la cuneta
longitudinal.
· adaptar-se al perfil actual del terreny per tal de minimitzar els
moviments de terres i adaptar-se al perfil longitudinal de la carretera
i l’accés al Passeig de Taió amb un desnivell de 0,5 m sobre la
calçada pavimentada.

1.2.2.- Enderrocs i moviments de terres
Han estat definides les següents obres:
-

-

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses en marges
de carretera on es defineix el nou camí
Demolició de paviment de mescles bituminoses en el tram 0+391 fins
0+490
Demolició de la vorera del cul-de-sac del carrer Passeig del Parc
Esbrossada en tot el recorregut del tram 0+000 fins 0+367.
Excavació del terreny existent per formació de la caixa de paviments en
zona de vianants, incloent el refí i regularització de tota la superfície
superior de l’explanació
Terraplenat amb material de la pròpia obra o de préstec del terreny
existent per formació de la caixa de paviments en zona de vianants,
incloent el refí i regularització de tota la superfície superior de
l’explanació

1.2.3.- Estructures

entramat de bigues acabat amb un paviment de fusta tractat de 3 metres
d’amplada.
El procés constructiu del pont, encara la proximitat de la carretera, no comporta
el tall de la mateixa, si bé en moments puntuals d’acopi i elevació dels materials
s’haurà de fer petits talls del carril sentit Martorell amb la senyalització
adequada temporalment, establint un pas alternatiu de cada sentit de circulació.

1.2.4.- Afermats i paviments
A les zones del camí, després del refí de la base de la caixa excavada, es projecta
el següent paviment:
-

Base d’esplanada E2 compactada de 25 cm de gruix
Capa transitable de formigó amb mescla de sulfats de ferro de 10 cm de
gruix
Vorada tipus ‘tauló’ de 100x10x20 cm en el costat terraplè
Formació de rigola de 20x20x8 cm cada 5 m com a formació de juntes
al paviment.

El talús de caiguda de ferms correspon a 1H:1V

1.2.5.- Drenatge
El drenatge projectat pretén desguassar l’escorrentiu dels marges urbanitzats i de
la plataforma del camí, en funció de la secció transversal definida i els pendents
superficials.

Han estat definides les obres corresponents a la construcció d’una passarel.la pel
pas de vianants. S’ha projectat un tauler metàl·lic sobre estreps de formigó
armat. La longitud total de 24 metres s’assoleix mitjançant la construcció d’un
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

A tal fi s’ha projectat una cuneta triangular d’1 metre d’amplada i talussos
1H:1V en quasi tot el marge esquerra i que desguassa l’aigua a través de tubs
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sota el camí de 600 mm de formigó i acabat amb un broquet de formigó per la
sortida d’aigües.
S’aprofita l’obra per tal de restituir un tub de d.800 mm que actualment no
funciona i que es troba al voltant del p.k. 0+200 fins la caixa-embornal de la
carretera C-243B

1.2.6.- Proteccions
Les proteccions de seguretat projectades estan constituïdes per:
-

Barana de fusta de pi nord d’1,1 m d’alçada a la zona de terraplens,
col·locada sobre la berma de 0,25-0,40 metres i ancorada en daus de
formigó. Aquesta barana quedarà interrompuda per la situació de les
columnes d’enllumenat i els accessos laterals al camí

1.2.7.- Enllumenat
D’acord amb els Serveis Municipals, s’ha projectat un enllumenat del camí amb
columnes de 5,5 m d’alçada i llampada de VSAP de 100W situades cada 20 m
aproximadament i en forma unilateral en el costat dret.

1.2.8.- Serveis afectats
No es detecta cap servei afectat per l'execució de les obres definides en el
present projecte.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

106

CAMÍ D’ACCÈS AL NUCLI DE TAIÓ.

ANNEX 2: DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
OBRA:

Revisió:

DELEGACIÓ:
TÍTOL DE L' OBRA:

CLIENT:

PRESSUPOST D' ADJUDICACIÓ SENSE IVA:

TERMINI D'EXECUCIÓ:

ALTRES DADES D'INTERÉS:

AUDITORIES REALITZADES A L'OBRA:

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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ANNEX 3: FIRMES AUTORITZADES

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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FIRMES AUTORITZADES
OBRA:
DATA D'
ALTA

Fulla:
NOM

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

CÀRREC

FIRMA

DATA DE
BAIXA
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ANNEX 4: LLISTA DE DEFICIÈNCIES DEL PROJECTE

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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LLISTA DE DEFICIÈNCIES DEL PROJECTE
OBRA:
NÚMERO

Fulla:
DESCRIPCIÓ DE LA UNIDAT A
REVISAR

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

DATA DE
DETECCIÓ

DATA LÍMIT
DE
RESOLUCIÓ

DATA DE
RESOLUCIÓ
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DEFICIÈNCIES DEL PROJECTE
OBRA:
Nº DEFICIÈNCIA:
.
DEFINICIÓ DE LA DEFICIÈNCIA (ERROR, INDEFINICIÓ, OMISIÓ, PROPOSTA DE MODIFICACIONS):

Elaborat: CAP D'OBRA.
Nom:

Data límit de resolució:
SOLUCIÓ ADOPTADA:

Aprobat:
CAP DE GRUP ó DELEGAT
Nom:
DOCUMENTACIÓ AFECTADA:
Plànols nº:
Presupost. Unidat:

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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ANNEX 6: FORMAT LLISTA DE UNIDATS D' OBRA

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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LLISTA D'UNIDATS
OBRA:
UNITAT D' OBRA

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

Revisió:
CÓDI DEL PROCEDIMIENT
ESPECÍFIC QUE APLICA

Fulla:

SUBCONTRATISTA
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ANNEX 7: LLISTA DE MATERIALS

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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LLISTA DE MATERIALS
OBRA:
MATERIAL

Revisió:

TRAÇABLE
SI/NO

CODI PROC.

ENMAGATZEMATGE
SI/NO

Nº ITMA

Fulla:

PROVEEDOR

ITMA = INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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ANNEX 8: INSTRUCCIO TÉCNICA

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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INSTRUCCIÓ TÉCNICA
OBRA:
DENOMINACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ:

Instrucció nº:

Elaborat i Aprobat:
CAP D'OBRA

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

Revisió:

Revisat:
RESPONSABLE QUALITAT
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ANNEX 9: LLISTA DE DOCUMENTS

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

120

CAMÍ D’ACCÈS AL NUCLI DE TAIÓ.

LISTA DE DOCUMENTOS
Fulla:

OBRA:
CODI

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

DENOMINACIÓ

REVISIÓ

REVISIÓ
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ANNEX 10: LLISTAT DE PLÀNOLS EN OBRA

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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LLISTA DE PLÀNOLS EN OBRA
ANULADO
/
SUPERAD
O

OBRA:
Nº
PLÀNO
L

Nº REVISIÓ:

IDENTIFICACIÓ / TÍTOL

X

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

DATA
D'ENTRA
DA

ANULA
A

DISTRIBUCIÓ I DATA D'ENTREGA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ANNEX 12: LLISTA DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓ

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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LISTA DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Fulla:
DENOMICACIÓ DEL DOCUMENT:

Nº DE REVISIÓ:
ASIGNAT A

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

DESTÍ

DATA
EMISIÓ

DATA
ACUSE

FIRMA
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ANNEX 13: ESPECIFICACIONS TÉCNIQUES DE COMPRA

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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ESPECIFICACIÓ TÉCNICA DE COMPRA
MATERIAL:
OBRA:

ETC:
Revisió:

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL

DOCUMENTACIÓ A FACILITAR PEL SUMINISTRADOR

INSPECCIÓ EN RECEPCIÓ
Paràmetres a controlar

CAP D'OBRA
Firma:

Tipus de
control

Frequencia

Responsable

Criteris d'aceptació

SUMINISTRADOR
Segell y/o firma:

Data:

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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ANNEX 14: LLISTA DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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LLISTA DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OBRA:

TIPUS DE MATERIAL

Fulla:

QUANTITAT

PROVEEDOR

Nº ALBARANS

DATA
DE
RECEPCIÓ

CONFORME
(Indiqui una “X” on
correspongui)
SI
NO

DESTÍ (VEURE NOTA)
Y
OBSERVACIONS

(NOTA) INDICAR P.K., CARRER/ZONA Ó PLANTA/ZONA ÚNICAMENT PER MATERIALS SOTMESOS A TRAÇABILITAT.
Vº. B del Responsable de la Conformidat.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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ANNEX 16: PLA DE ASSAJOS
NOTA: El Pla d'Assajos será elaborat pel laboratori contractat, d' acord amb el Plec de Prescripcions Técnicas i les normas i Instruccions vigents

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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ANNEX 17: PROGRAMA DE PUNTS D'INSPECCIÓ
(PPI´s)

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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PROGRAMA DE PUNTS D'INSPECCIÓ
OBRA:

PPI Nº:

Data:

FRACCIÓ/LOT:

Revisió

Fulla:

INSPECCIÓ / ASSAIG

CRITERI D'
ACEPTACIÓ

TIPUS DE
INSPECCIÓ

FREQUENCI
A/EXTENSIÓ
EP
SUB

RESPONSABLE

CONFORME
SI

DATA

OBSERVACIONS

NO

EP: EJECUCIÓ PRÒPIA; SUB: UNIDAT SUBCONTRACTADA.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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ANNEX 18: LLISTA DE MAQUINARIA

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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LLISTA DE MAQUINARIA
Fulla:

OBRA:
TIPUS DE MÁQUINA

APLICA

Barredora
Bulldozer
Bomba de hormigón
Carretilla elevadora
Carro lanzamiento de vigas
Cisterna con impulsor para hidrosiembra
Cisterna para riegos asfálticos
Compactador (Rodillo)
Compactador (Rana)
Cuchara bivalva
Dumper
Excavadora (mixta)
Excavadora con martillo
Extendedora de arcenes
Extendedora de gravilla
Extendedora de mezclas bituminosas
Extendedora de suelo-cemento o grava-cemento
Fresadora
Grúa automontante
Grúa autopropulsada
Grúa torre
Grupos electrógenos
Machacadora de áridos
Máquina para hinca de perfiles metálicos
Máquina para hinca de pilotes
Maquina perforadora de pilotes
Máquina pinta bandas
Mesas de corte
Motoniveladora
Pala cargadora
Pavimentadora de hormigón
Plancha vibrante
Retroexcavadora
Retroexcavadora con martillo
Traíllas autopropulsadas
Traíllas remolcadas

ALTRES:
(*) SI APLICA A OBRA POSAR UNA “X”.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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ANNEX 19: LLISTA D'EQUIPS TOPOGRÀFICS

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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LLISTA D'EQUIPS TOPOGRÀFICS
Fulla:

OBRA:
EQUIPS TOPOGRÀFICS PROPIS I/O LLOGATS
DATA
ALTA

DATA
BAIXA

CODI
(nº de serie)

DENOMINACIÓ

DATA
PROXIMA
Ó

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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ANNEX 20: LLISTA DE NO CONFORMIDATS

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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LLISTA

DE NO CONFORMIDATS

OBRA:
Nº NO
CONFORMIDAD

Fulla:
DATA D'
APERTURA

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

DATA LÍMIT
D'EXECUCIÓ

DATA DE
TANCAMENT

Nº D'ACCIÓ
CORRECTIVA
ASSOCIADA
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ANNEX 21: INFORME DE NO CONFORMIDAT
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INFORME DE NO CONFORMIDAT
QUALITAT

Nº:

IDENTIFICACIÓ DE LA NO CONFORMIDAT
TIPUS DE
NO
CONFORMIDAT

DEPARTAMENT, ÀREA O OBRA:
DESCRIPCIÓ:

REPLANTEIG

IDENTIFICACIÓ DE LA CAUSA:

D'EXECUCIÓ

DOCUMENTACIÓ QUE SE ANNEXA (SI APLICA):

SUM. MATERIALS
DOCUMENTAL

PROCEDEIX DE AUDITORIA INTERNA
Responsable de l'apertura:

SI

NO

Data:

Nº:

Firma:

REPARACIÓ DE LA NO CONFORMIDAT
Responsable de la execució:
Data límit d'execució:
NECESIDAT D'ACCIÓ CORRECTIVA:

SI

Nº:

NO

Responsable Departament, Área o Obra:

Responsable de Qualitat:

Fecha:

Fecha:

OBSERVACIONS:

Firma:

Firma:

EVIDÈNCIA DE LA REPARACIÓ I COMPROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
OBSERVACIONS:

Responsable Departament, Área o Obra:

Responsable de Qualitat:

Data:

Data:

Firma:

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

Firma:
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ANNEX 23: LLISTA D'ACCIONS CORRECTIVES I PREVENTIVES

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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LLISTA D'ACCIONS CORRECTIVES/PREVENTIVES
OBRA:
Nº ACCIÓ
CORRECTIVA/
PREVENTIVA

Fulla:
TIPUS:
C: CORRECTIVA
P: PREVENTIVA

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

DATA D'
APERTURA

DATA LÍMIT
D'EXECUCIÓ

DATA DE
TANCAMENT

Nº DE NO
CONFORMITA
T
D'ORIGEN
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INFORME D'ACCIÓ CORRECTIVA/PREVENTIVA
CORRECTIVA// PREVENTIVA DE QUALITAT
ANTECEDENTS
UNIDAT (DEPARTAMENT, ÁREA O OBRA):
DESCRIPCIÓ DE LA NO CONFORMIDAT:
IDENTIFICACIÓ DE LES CAUSES:
DOCUMENTACIÓ QUE S'ANEXA (SI APLICA):
PROCEDEIX DE UN INFORME DE NO CONFORMIDAT:

SI

NO

Nº:

Responsable de l'apertura:
Data:

Firma:

RESOLUCIÓ DE LES CAUSES
Responsable de la ejecución:
Fecha límite de ejecución:
Responsable de la Unidad:

Responsable de Calidad y Medio Ambiente:

Fecha:

Fecha:

Firma:

OBSERVACIONES:

EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN Y EFICACIA DE LA RESOLUCIÓN
OBSERVACIONES:

Responsable de la Unidad:

Fecha:

Firma:

Responsable de Calidad y Medio Ambiente:

Firma:

Fecha:

Firma:

ANNEX NÚM. 9:
PROGRAMACIÓ DE LES OBRES

Projecte. Camí d’accés al nucli de Taió.
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Id

Nombre de tarea
19/04

1

TOPOGRAFIA I REPLANTEIG

3

ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

5
6

Afermats

9

DRENATGE

10

ESTRUCTURES

11

Obres de formigo

12

Estructura Metal.lica

16
17
18

24/05

junio
31/05

07/06

14/06

21/06

julio
28/06

05/07

12/07

19/07

26/07

agosto
02/08

Moviment de Terres

Paviments

15

17/05

AFERMATS I PAVIMENTS

8

14

10/05

Enderrocs

7

13

mayo
03/05
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2

4

26/04

ENLLUMENAT
Canalitzacions, pericons i caixa de comandament
Col.locacio de columnes i balisses
PROTECCIONS
Col.locacio de barana de fusta
ACABATS

19

SEGURETAT I SALUT

20

CONTROL DE QUALITAT

Maria Isabel Sanchez Alvarez
Enginyera Tecnica d'Obres Publiques

Tarea

Progreso

Resumen

Tareas externas

División

Hito

Resumen del proyecto

Hito externo

Fecha límite

09/08

16/08

23/08

septiembre
30/08
06/09
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B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
B0111000.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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 sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret
del cas que es facin estudis especials.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de
la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes
característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130): <= 15 g/l
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)
- En cas d'utilitzar-se ciment SR: <= 5 g/l
- En la resta de casos: <= 1 g/l
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
- Formigó pretensat: <= 1 g/l
- Formigó armat: <= 3 g/l
- Formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l
- Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235): <= 15 g/l
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma
Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo.

B03 - GRANULATS
B031 - SORRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0312020,B0312500,B0311010,B031U100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs.
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
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la D.F.
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082): Baix o nul
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Mida dels grànuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2): <= 4 mm
Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 1% en pes
Partícules toves (UNE 7-134): 0%
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Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2
g/cm3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2): Nul·la
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8%
en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretensat: <= 0,03% en pes
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut:
- Granulat arrodonit: <= 1% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcàri: <= 1% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna
classe
específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica
d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obras en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75
- Resta de casos: >= 80
Friabilitat (UNE 83-115): <= 40
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut:
- Granulat arrodonit: <= 1% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna
classe
específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica
d'exposició: <= 15% en pes
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ Tamís
│ Percentatge en │
Condicions
│
│ UNE 7-050 │ pes que passa
│
│
│
mm
│
pel tamís
│
│
│───────────│──────────────────│──────────────────│
│
5,00
│
A
│
A = 100
│
│
2,50
│
B
│ 60 <= B <= 100 │
│
1,25
│
C
│ 30 <= C <= 100 │
│
0,63
│
D
│ 15 <= D <= 70
│
│
0,32
│
E
│
5 <= E <= 50
│
│
0,16
│
F
│
0 <= F <= 30
│
│
0,08
│
G
│
0 <= G <= 15
│
│───────────│──────────────────│──────────────────│
│ Altres
│
│ C - D <= 50
│
│
condi- │
│ D - E <= 50
│
│
cions
│
│ C - E <= 70
│
└─────────────────────────────────────────────────┘

Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a
disposició de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents:
- Nom del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes necessari subministrat a l'obra.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma
Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B033 - GRAVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0332A00,B0331Q10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els
següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents
de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs,
sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2)
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10%
en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o IIb
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels
elements massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de
formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels
següents:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de
formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle
<=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 0,4 del
gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui
reduït (sostres encofrats a una sola cara), on la grandaria màxima del granulat serà menor que 0,33
del gruix mínim
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2):
- Per a graves calcàries: <= 2% en pes
- Per a graves granítiques: <= 1% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals
(UNE 7-238): >= 0,20
Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 0,25% en pes
Partícules toves (UNE 7-134): <= 5% en pes
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2
g/cm3 (UNE 7-244): <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):
- Granulats reciclats mixtos: < 1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8%
en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretensat: <= 0,03% en pes
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut de ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE 7082): Baix o nul
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE
146-508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 12%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Absorció d'aigua:
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
GRAVA PER A DRENATGES:
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal
acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser
fixada explícitament per la D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de
drenatge.
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149): <= 40
Equivalent de sorra: > 30
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a
disposició de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents:
- Nom del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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t de pes necessari subministrat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
GRAVA PER A PAVIMENTS:
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.
GRAVA PER A DRENATGES:
5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje
5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de careteras 5.2-IC:
Drenaje superficial

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401,B051E201.
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CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS (CEM):
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 1971.
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, segons el contingut de l’addició o barreja
d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o
C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir
un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final
de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg
termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte 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.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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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 components principals a més del
clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la
norma UNE 80310.
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS (BL):
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de
ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments
comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment
homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb 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
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic
│
IV/A
│
│
│
IV/B
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost
│ CEM V/A
│
└──────────────────────────────────────────────────────┘

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques
i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la
norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions
nominals de tots els seus components.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Designació i denominació del ciment
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- Referència de la comanda
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte
- Restriccions d'utilització
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:
- Dates de producció i d’ensacat del ciment
- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- Restriccions d'utilització
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, 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
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B053 - CALÇS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, composada principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici,
ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir
una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes necessari subministrat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REAL DECRETO 1313/1988 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara
obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados.
ORDEN 17/1/1989 Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece 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 prefabricados.
REAL DECRETO 1630/1992 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE.
REAL DECRETO 1328/1995 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 circulación de productos de
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
RC-03 Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la
recepción de cementos (RC-03).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència: <= 20
- Mètode alternatiu: <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% < h < 70%
- Altres calçs: <= 2%

179

CAMÍ D’ACCÉS AL NUCLI DE TAIÓ.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves
característiques.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
A l'envàs hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1
- Pes net
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu
defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*UNE-ENV 459-1:1996 Cales para construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.

B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0641580,B0641090,B0641080,B0641050.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de la EHE.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó
pretensat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima
del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en
ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la
relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del
subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma
EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants
ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de
superar el 10% del pes del ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció
segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà
d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de
la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials(UNE
80307)
- Formigó armat : Ciments comuns(UNE-EN 197-1)
- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE
80303-3)
Classe del ciment: 32,5 N
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El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). 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 pretensat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3
- Formigó armat: <= 0,65 kg/m3
- Formigó pretensat: <= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0652080.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

DEFINICIÓ:
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de la EHE.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
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- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó
pretensat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima
del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en
ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la
relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del
subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma
EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants
ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de
superar el 10% del pes del ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció
segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà
d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de
la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials(UNE
80307)
- Formigó armat : Ciments comuns(UNE-EN 197-1)
- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE
80303-3)
Classe del ciment: 32,5 N
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). 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 pretensat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 400 kg/m3
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3
- Formigó armat: <= 0,65 kg/m3
- Formigó pretensat: <= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
182

CAMÍ D’ACCÉS AL NUCLI DE TAIÓ.

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes
temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de
poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements
de formigó.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).

B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B071MA00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolat de gres
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
- Morter d'anivellament
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
El morter adhesiu és un morter sec d'àrids fins i resines orgàniques que al barrejar-lo amb aigua
amb la proporció adequada fa una pasta apta per a fixar revestiments ceràmics a terres i parets.
El morter de resines sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb resines sintètiques
per al rebliment de junts de revestiments ceràmics.
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i
d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment pòrtland i
additiu plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a construir parets de
maons.
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegirli aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de
gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

MORTER ADHESIU:
Les seves característiques, mesurades segons els assaigs establerts per la UEATC (Cahier CSTB
1586), han de ser:
- Resistència a l'arrencament: >= 5 kg/cm2
- Temps d'extensibilitat: 1 - 3 h
- Temps d'ajustabilitat: >= 10 min
- Lliscament un cop aplicat a paraments verticals: <= 2 mm
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents:
- Composició
- Granulometria
- Densitat en pols i en pasta
- Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva aplicació
- Rendiments previstos
MORTER AMB RESINES SINTÈTIQUES:
Densitat aparent: Aprox. 1,4 T/m3
Absorció d'aigua (DIN 52617-E): Ha de cumplir
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la temperatura
ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la D.F.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS:
Resistència a la compressió al cap de 28 dies: >= 80 kg/cm2
Consistència (assentament al con d'Abrams): 17 cm
Percentatge de fins a la mescla seca (P): 20% <= P <= 10%
Toleràncies:
- Consistència (assentament al con d'Abrams): ± 20 mm
MORTER POLIMÈRIC:
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 500 - 600 kp/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A PARETS
DE MAONS:
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma
Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo.
ALTRES MORTERS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

B0A - FERRETERIA
B0A1 - FILFERROS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A142U0,B0A14200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les
taules I i II de la UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de
PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732.
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives
al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic
de la UNE 36-811).
Mides nominals:
┌─────────────────────────────────────────┐
│Diàmetre │ Àrea de la secció │ Massa │
│nominal e │ transversal S
│
│
│ (mm)
│
(mm2)
│ (Kg/m) │
│──────────│────────────────────│─────────│
│
6
│
28,3
│ 0,222
│
│
8
│
50,3
│ 0,395
│
│ 10
│
78,5
│ 0,617
│
│ 12
│
113
│ 0,888
│
│ 14
│
154
│ 1,21
│
│ 16
│
201
│ 1,58
│
│ 20
│
314
│ 2,47
│
│ 25
│
491
│ 3,85
│
│ 32
│
804
│ 6,31
│
│
1260
│ 9,86
│
│ 40
└─────────────────────────────────────────┘

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación
de calidades. Caracterisicas generales.
*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B2A000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó.
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre
matèria perjudicial.
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o
transversals, amb les excepcions següents:
- Malles electrosoldades
- Armadures bàsiques electrosoldades
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de
la norma UNE 36-068 i UNE 36-065.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

Característiques mecàniques de les barres:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Designació │Classe acer│ Lím. elàstic │ Càrrega │Allargament │Relació │
│
│
│ fy (N/mm2)
│unitaria │de rotura
│fs/fy
│
│
│
│
│de rotura│(sobre base │
│
│
│
│
│fs(N/mm2)│de 5
│
│
│
│
│
│
│diàmetres
│
│
│───────────│───────────│──────────────│─────────│────────────│─────────│
│B 400 S
│Soldable
│ >= 400
│>= 440
│>= 14%
│>= 1,05 │
│B 500 S
│Soldable
│ >= 500
│>= 550
│>= 12%
│>= 1,05 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Designació│Lìm elàstic│ Resist │Relació
│Allarg.de │Allarg │Relació│
│
│ Re (MPa) │a la
│Re-real/
│rotura
│total │Rm/Re │
│
│
│tracció │Re-nominal │(s/base de │càrrega│
│
│
│
│Rm (MPa) │
│5 diametres│màxima │
│
│──────────│───────────│─────────│────────────│───────────│───────│───────│
│B 400 SD │ >= 400
│>= 480
│>= 1,20
│>= 20%
│
9% │>= 1,20│
│
│
│<= 1,35│
│
│
│
│
│B 500 SD │ >= 500
│>= 575
│>= 1,25
│>= 12%
│
8% │>= 1,15│
│
│
│
│
│
│
│<= 1,35│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Composició química:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Anàlisis │
C
│Ceq (segons UNE 36-068)│
P
│
S
│
N
│
│UNE 36-068│ %màx. │
%màx.
│ %màx. │ %màx. │ %màx. │
│──────────│───────│───────────────────────│───────│───────│────────│
│Colada
│ 0,22 │
0,50
│ 0,050 │ 0,050 │ 0,012 │
│──────────│───────│───────────────────────│───────│───────│────────│
│Producte │ 0,24 │
0,52
│ 0,055 │ 0,055 │ 0,013 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065): Nul·la
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Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065):
- Tensió mitjana d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de trencament d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
Toleràncies:
- Secció barra:
- Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal
- Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal
- Massa: ± 4,5% massa nominal
- Ovalitat:
┌──────────────────────────────────┐
│Diàmetre nominal│Diferència màxima│
│
e (mm)
│
(mm)
│
│
6
│
1
│
│
8
│
1
│
│
10
│
1,50
│
│
12
│
1,50
│
│
14
│
1,50
│
│
16
│
2,00
│
│
20
│
2,00
│
│
25
│
2,00
│
│
32
│
2,50
│
│
40
│
2,50
│
└──────────────────────────────────┘

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:
En el cas de productes certificats:
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques
definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de
producció corresponents a la partida servida.
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives)
- Certificat específic d'adherència (armadures passives)
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual
agresivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra,
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de
ductilidad para armaduras de hormigón armado.

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D3 - LLATES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): 0,40 <= P <= 0,60 T/m3
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Coeficient d'elasticitat: Aprox. 150000 kg/cm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 100 kg/cm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 25 kg/cm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 300 kg/cm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 50 kg/cm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 15 kg/cm2
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Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix nominal: ± 2 mm
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D6 - PUNTALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D629AU.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): 0,40 <= P <= 0,60 T/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat: Aprox. 150000 kg/cm2
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 100 kg/cm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 25 kg/cm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 300 kg/cm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 50 kg/cm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 15 kg/cm2
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2 mm
- Llargària: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa: ± 5 mm/m
PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar
si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Llargària del puntal
│
│Alçària de muntatge │──────────────────────────────────────────────│
│
│ 3 m │ 3,5 m │ 4 m │ 4,5 m │ 5 m
│
│─────────────────────│───────│─────────│───────│─────────│──────────│
│
2 M
│ 1,8 T │ 1,8 T │ 2,5 T │
│
-│
│
2,5 M
│ 1,4 T │ 1,4 T │ 2,0 T │
│
-│
│
3 M
│
1 T │
1 T │ 1,6 T │
│
-│
│
3,5 M
│
│ 0,9 T │ 1,4 T │ 1,43 T │ 1,43 T │
│
4,0 M
│
│
│ 1,1 T │ 1,2 T │ 1,2 T │
4,5 M
│
│
│
│ 0,87 T │ 0,87 T │
│
│
5 M
│
│
│
│
│ 0,69 T │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PUNTAL METÀL·LIC:
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra.
PUNTAL DE FUSTA:
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0D8 - PLAFONS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar
deformacions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que
calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la
seva posició.
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de
pasta pels junts.
Toleràncies:
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i pericons
d'enllumenat i de registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada
- Alleugeridors cilíndrics de fusta
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions
en la seva secció o en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els
esforços propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua
apreciable de pasta pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels
usos previstos.
Toleràncies:
- Fletxes: 5 mm/m
- Dimensions nominals: ± 5 %
- Balcament: 5 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de
manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs,
nusos morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta: Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius: <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim: >= 50 cm
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.
Resistència: 38 - 43 kg/mm2
Límit elàstic: 30 - 34 kg/mm2

B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DF8H0A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de
cartró
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MOTLLES METÀL·LICS PER A ENCOFRATS DE CAIXES I PERICONS, CINDRIS
SENZILLS O DOBLES, I MOTLLES CIRCULARS DE CARTRÓ, PER A ENCOFRATS DE
PILARS:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
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MOTLLES CIRCULARS DE FUSTA I DE LAMEL·LES METÀL·LIQUES PER A PILARS,
ALLEUGERIDORS CILÍNDRICS, MALLA METÀL·LICA PER A ENCOFRAT PERDUT I
ENCOFRATS CORBATS PER A PARAMENTS:
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DZA000,B0DZU005,B0DZT006.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de
treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els següents elements:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons
recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es
puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment,
per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per
a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni
impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte.
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F.
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i
sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la
seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per
tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació
antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de
manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
FLEIX:
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
DESENCOFRANT:
l de volum necessari subministrat a l'obra.
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS DESMUNTABLES:
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
BASTIDA:
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 - MAONS CERÀMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F1DHA1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila
i, eventualment, d'altres materials; i un procés de secatge i cocció.
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm.
Es consideren les següents tipus de maons:
- Massís (M)
- Calat (P)
- Foradat (H)
Es consideren les següents classes de maons:
- Maó per a utilitzar revestit (NV)
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, 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
D.F.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i
un color uniforme en fracturar-se.
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 vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos
un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix.
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026):
- Maó massís: >= 100 kp/cm2
- Maó calat: >= 100 kp/cm2
- Maó foradat: >= 50 kp/cm2
Fletxa màxima d'arestes i diagonals:
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│Dimensió nominal
│
Fletxa màxima
│
│
│─────────────────────────────│
│Aresta o diagonal (A) │ Cara vista │Per a revestir │
│
(cm)
│
(mm)
│
(mm)
│
│───────────────────────│─────────────│───────────────│
│
A > 30
│
4
│
6
│
│
25 < A <= 30
│
3
│
5
│
│ 12,5 < A <= 25
│
2
│
3
│
└─────────────────────────────────────────────────────┘

Gruix de les parets del maó:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│ Maó de cara vista │ Maó per a revestir│
│
│
(mm)
│
(mm)
│
│──────────────────────────────│───────────────────│───────────────────│
│Paret exterior cara vista
│
>= 15
│
│
│Paret exterior per a revestir │
>= 10
│
>= 6
│
│Paret interior
│
>= 5
│
>= 5
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Succió d'aigua (UNE 67-031): <= 0,45 g/cm2 x min
Absorció d'aigua (UNE 67-027):
- Maó per a revestir: <= 22%
- Maó de cara vista: <= 20%

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039):
- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça: 1
- Dimensió: <= 15 mm
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats: 1
Toleràncies:
- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes:
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Tolerància
│
│
Arestes (A)
│───────────────────────────────│
│
│ Cara vista │ Per a revestir│
│
(cm)
│
(mm)
│
(mm)
│
│──────────────────│──────────────│────────────────│
│
10 < A < 30
│
± 3
│
± 6
│
│
A <= 10
│
± 2
│
± 4
│
└──────────────────────────────────────────────────┘

- Tolerància sobre la dispersió de la dimensió:
┌───────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Tolerància
│
│
Aresta (A)
│──────────────────────────────│
│
(cm)
│ Cara vista │ Per a revestir│
│
│
(mm)
│
(mm)
│
│────────────────────│──────────────│───────────────│
│
10 < A <= 30
│
5
│
6
│
│
A <= 10
│
3
│
4
│
└───────────────────────────────────────────────────┘

- Angles díedres:
- Maó de cara vista: ± 2°
- Maó per a revestir: ± 3°

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Maó amb forats al cantell o la testa.
Secció de cada perforació: <= 16 cm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació segons la RL-88
- Resistència a compressió en kp/cm2
- Dimensions en cm
- Distintiu de qualitat, si el té
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RL-88 Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el Pliego General de Condiciones para
la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción RL-88.

MAONS DE CARA VISTA:
Gelabilitat (UNE 67-028): No gelable
Eflorescències (UNE 67-029): "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido"

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER

MAÓ MASSÍS:
Maó sense perforacions o amb perforacions al pla.
Volum de les perforacions: <= 10% del volum de la peça
Secció de cada perforació: <= 2,5 cm2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B44Z9001,B44ZU011.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

MAÓ CALAT:
Maó amb tres o més perforacions al pla.
Volum de les perforacions: > 10% del volum del maó
Massa mínima del maó dessecat:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Llarg
│ Gruix │ Maó per a revestir │ Maó de cara vista │
│─────────│─────────│──────────────────────│─────────────────────│
│
│ 3,5 cm │
1000 g
│
│
│<= 26 cm │ 5,2 cm │
1500 g
│
1450 g
│
│
│ 7,0 cm │
2000 g
│
1850 g
│
│─────────│─────────│──────────────────────│─────────────────────│
│
│ 5,2 cm │
2200 g
│
2000 g
│
│>= 26 cm │ 6,0 cm │
2550 g
│
2350 g
│
│
│ 7,5 cm │
3200 g
│
2900 g
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

MAÓ FORADAT:
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

DEFINICIÓ:
Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si es el cas.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR).
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangular, d'acer
A/37b (S 235 JR), A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR).
- Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o rectangular, d'acer
A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR).
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b (S 235 JR),
A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR).
S'han considerat els tipus d'unió següents:
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- Amb soldadura
- Amb cargols
S'han considerat els acabats de protecció següents:
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que
ha de complir les determinacions de la norma NBE EA-95.
Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma NBE EA-95.
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la D.T. El subministrador ha de
confeccionar els corresponents planols de taller a partir de la D.T. del projecte, i aquests els ha
d'aprovar la D.F.
Les peces han de tenir marcades la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com
les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.
Toleràncies:
- Dimensions, forma i pes dels perfils: Segons norma NBE EA-95
- Llargària de les peces:
- Fins a 1000 mm: ± 2 mm
- De 1001 a 3000 mm: ± 3 mm
- De 3001 a 6000 mm: ± 4 mm
- De 6001 a 10000 mm: ± 5 mm
- De 10001 a 15000 mm: ± 6 mm
- De 15001 a 25000 mm: ± 8 mm
- A partir de 25001 mm: ± 10 mm
- Fletxa: llarg/1500, 10 mm
Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat entre els
nusos i al conjunt dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems.
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son:
- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit.
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb filferro
- elèctrode
fusible.
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible nu.
- Elèctric per resistència.
Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces i col·locar
aquestes en la posició més convenient per a executar les soldadures, sense produir sol·licitacions
excessives que puguin perjudicar la resistència dels cordons dipositats.
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE EA-95 part
5.2, per soldadors qualificats d'acord amb la UNE_EN 287-1 1992.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la
llargària de les mateixes han de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-95.
Toleràncies:
- Dimensions dels cordons de soldadura:
- Fins a 15 mm: ± 0,5 mm
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

- De 16 a 50 mm: ± 1,0 mm
- De 51 a 150 mm: ± 2,0 mm
- Més gran de 150 mm: ± 3,0 mm
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB CARGOLS:
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que
compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5.
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en els seu defecte,
l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2.
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T.
Els diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols.
Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser planes.
Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol.
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim.
Les perforacions han d'estar fetes amb barrina. Només s'admet la perforació amb punxó en perfils
d'acer A/37b (S 235 JR) de gruix mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a carregues
dinàmiques.
Les femelles de cargols de tipus ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del seu eix,
s'han de bloquejar.
Toleràncies:
- Diàmetre dels cargols calibrats: -0,00 mm, +0,15 mm
- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència: ± 1,0 mm
- Separació i alineació de forats:
- Diàmetre del forat 11 mm: ± 1,0 mm
- Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm: ± 1,5 mm
- Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm: ± 2,0 mm
- Diàmetre del forat 25 o 28 mm: ± 3,0 mm
PERFILS PROTEGITS AMB IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol
material, les restes de greix, òxid i pols.
Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els llocs on
s'hagi de realitzar soldadures, no s'han de pintar.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció del galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5 %
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de
manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord
amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

NEOPRÈ ARMAT:
Ha de portar incorporada una armadura de reforç d'acer, col·locada per capes i íntimament lligada
al neoprè.
Límit elàstic de l'acer: >= 2400 kg/cm2
Càrrega de ruptura de l'acer: >= 4200 kg/cm2

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NEOPRÈ ARMAT AMB PERNS SOLDATS:
A les cares ha de portar inserida una placa d'acer on hi han d'anar soldats els perns.
Nombre de perns:
- Placa rectangular:
- De 2 a 6 dm3: 2 - 6
- De més de 6 dm3: 2 - 8
- Placa cilíndrica:
- De 2 a 6 dm3: 1 - 4
- De més de 6 dm3: 2 - 8
Diàmetre dels perns:
- Placa rectangular: >= 12,7 mm
- Placa cilíndrica: >= 15,8 mm
Gruix de la placa:
- Placa rectangular:
- De 2 a 6 dm3: 16 - 22 mm
- De més de 6 dm3: >= 22 mm
- Placa cilíndrica:
- De 2 a 6 dm3: 20 - 22 mm
- De més de 6 dm3: 20 - 22 mm
Distància entre els perns:
- Placa rectangular: >= 150 mm
- Placa cilíndrica: >= 80 mm
Distància del pern a l'extrem de la placa:
- Placa rectangular: >= 50 mm
- Placa cilíndrica: >= 100 mm
Tipus d'acer de la placa i dels perns (DIN 17100): Qualitat "Nelson"

NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma
Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación.
*UNE-EN 10025:1994 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones
metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. (Versión Oficial EN 10025:1990 +
EN 10025/A1:1993)

B4P - MATERIALS PREFABRICATS DE FORMIGÓ PER A ESTRUCTURES
B4PZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B4PZC200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Recolzaments per a bigues formats per una placa de material elastomèric, de cautxú natural o
sintètic, apta per a permetre girs i deformacions de translació dels elements que suporta.
S'han considerat els materials següents:
- Neoprè sense armadura
- Neoprè armat
- Neoprè armat amb perns soldats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i
als agents atmosfèrics.
Composició de la placa:
- Cautxú de cloropè: > 60%
- Sutge: < 25%
- Material auxiliar: < 15%
- Cendra: < 5%
Dimensió superficial de la placa: >= 5 x gruix
Mòdul de deformació transversal (G): 8 <= G <= 10 kg/cm2
Duresa Shore (DIN 53505): 65°
Deformació de ruptura: >= 450%
Resistència a la tracció (DIN 53504): >= 170 kg/cm2
Toleràncies:
- Duresa Shore: ± 5°
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
dm3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
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B96 - MATERIALS PER A VORADES
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

- Conicitat i guerxament: <= 5 mm
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions
de la norma UNE 127-025 i s'han de determinar segons aquesta norma.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
B965A2C0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peça prefabricada de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal
adequada a les superficies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó en massa
- Doble capa: Peça formada per un nucli d'un sol tipus de formigó en massa i una capa d'acabat
de morter de ciment, en les seves cares vistes
S'han considerat les formes següents:
- Recte
- Corba
- Recte amb rigola
- Per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície.
Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides.
En les peces de doble capa, la cara vista ha d'estar completament unida al formigó del nulcli.
La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.
En les peces de doble capa, la capa exterior ha de cobrir completament les cares vistes. No s'admet
l'aparició a la superfície dels granulats del formigó del nucli.
Llargària:
- Peça recta: 100 cm
- Peça recta amb rigola: 100-50 cm
- Peça corba: 78 cm
- Peça en escaire: 50 cm
Resistència a la compressió: >= 400 kg/cm2
Resistència a la flexió:
- Classe R3,5: Valor mitjà: >= 3,5 N/mm2; Valor unitari: >= 2,8 N/mm2
- Classe R5: Valor mitjà: >= 5,0 N/mm2; Valor unitari: >= 4,0 N/mm2
- Classe R6: Valor mitjà: >= 6,0 N/mm2; Valor unitari: >= 4,8 N/mm2
Resistència al desgast: <= 23 mm
Absorció d'aigua % en massa: Valor mitjà: <= 9,0%; Valor unitari: <= 11,0%
Gelabilitat: Inherent a ± 20°C
Toleràncies:
- Llargària:
- Peça recta: ± 5 mm
- Peça corba o en escaire: ± 10 mm
- Amplària: ± 3 mm
- Alçària: ± 5 mm
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Un element de cada paquet subministrat, ha de portar les dades següents marcades en una de les
cares no vistes:
- Nom del fabricant
- Ús i secció normalitzada
- Classe
- Data de fabricació
- Període en dies, a partir del qual el fabricant garanteix la resistència a flexió
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.
UNE 127025:1999 Bordillos prefabricados de hormigón.
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B97 - MATERIALS PER A RIGOLES
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 - CAIXES I ARMARIS
BG14 - CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ

B97422E1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ:
Caixes per a quadres de distribució amb o sense porta.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Metàl·lic
- Plàstic i metàl·lic
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Per a encastar
- Per a muntar superficialment

DEFINICIÓ:
Peça prefabricada de morter de ciment blanc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes
rectes i la cara plana.
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix.
Absorció d'aigua (UNE 127-002): <= 7,5%
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):
- Cara a tracció: >= 50 kg/cm2
- Dors a tracció: >= 40 kg/cm2
Gelabilitat (UNE 127-004): Absència de senyals de trencament o deteriorament
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix: ± 3 mm
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi: ± 0,4 mm
- Rectitud d'arestes: ± 0,4 mm
- Balcaments: ± 0,5 mm
- Planor: ± 0,4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción
en obra.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i una
tapa, amb porta o sense.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
El cos ha de portar regleta de borns per a connectar neutres o terres i ha d'oferir la possibilitat de
connectar-hi altres cables.
PLÀSTIC:
El cos ha de ser de plàstic i ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la
seva fixació.
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha
d'anar fixada al cos.
La porta ha de ser del mateix material que la resta i ha de tancar per pressió.
METÀL·LICA:
La tapa ha d'ésser de xapa d'acer protegit amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment i
ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de maniobra amb una tapeta
extraible per filera.
Ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
El cos ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment.
Gruix de la xapa d'acer: >= 1 mm
PER A ENCASTAR:
Ha de portar obertures per al pas de tubs.
La porta i el bastiment han de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i
exteriorment i ha de tancar per pressió.
Amplària del perfil: 35 mm
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880): 45 mm
Grau de protecció amb tapa i porta (UNE 20-324): >= IP-425
Grau de protecció amb tapa (UNE 20-324): >= IP-405
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PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:
Ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.
AMB PORTA:
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha
d'anar fixada al cos.
La porta ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment i
ha de tancar per pressió.
PLÀSTIC-METÀL·LICA AMB PORTA:
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha
d'anar fixada al cos.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les tapes han de ser de metacrilat transparent i han de portar orificis per a la fixació al cos
mitjançant visos.
La tapa de la unitat de mesura s'ha de fixar al cos mitjançant visos precintables.
El cos de la unitat d'embarrat general ha de portar els suports per a les bases portafusibles segons
la capacitat de la centralització i empremtes de ruptura per a l'entrada del cable d'alimentació.
El cos de la unitat de mesura ha de portar una placa de muntatge per a la subjecció dels
comptadors.
El cos de la unitat d'embarrat de protecció ha de portar els suports per als borns de sortida, un
perfil de fixació DIN i una barra per a connexió de la presa de terra. També ha de dur orificis de
sortida de les derivacions individuals.
Classe del material aïllant (UNE 21-305): A
Tensió nominal: 400 V
Intensitat nominal de l'embarrat general: 250 A
Grau de protecció del cos (UNE 20-324): >= IP-407
Grau de protecció de la tapa (UNE 20-324): >= IP-409
Resistència a la flama (UNE 60707): Autoextingible
Tipus de connexions: Segons UNESA 1404 A
Capacitat dels borns d'entrada: fins a 150 mm2
Capacitat dels borns de sortida: fins a 25 mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

Subministrament: En caixes.
La centralització ha de portar, de forma durable i ben visible, una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Número de model o referència tipus
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

BG1N - CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS ELÈCTRICS
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Centralització de comptadors monofàsics o trifàsics.

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE-EN 60439-1:2001 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Conjuntos de serie y
conjuntos derivados de serie.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per les següents unitats connectades entre si:
- Unitat funcional d'embarrat general i de fusibles
- Unitat funcional de mesura
- Unitat d'embarrat de protecció
Han de ser de tipus modular.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Cada unitat ha de constar de cos, placa de muntatge i tapa.
Els cossos han de ser de poliester reforçat amb fibra de vidre, amb empremtes de ruptura per al
pas de tubs i orificis per a la seva fixació.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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BG2 - TUBS I CANALS
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22TP10.

BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

DEFINICIÓ:
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior

BG38U035.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin
segures i sense perill per a l'usuari i el seu 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 fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de
secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines o tambors.
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos
generales.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA
BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGD21110.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o
quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superficie i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra.
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant una
placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2.
ACER:
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les
especificacions de la UNE-EN ISO 1461.
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de tenir
taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista.
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa.
Toleràncies:
- Gruix: - 0,1 mm
- Superfície útil: - 0,01 m2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Parts proporcionals d'accessoris de caixes.
S'han considerat els tipus de caixes següents:
- De protecció
- De doble aïllament
- Per a quadres
- De derivació
- Generals de protecció i mesura
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de
hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS
ELÈCTRIQUES
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS
ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

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 fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon
funcionament.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

DEFINICIÓ:
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris 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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor
de coure nu.

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
BHM1 - COLUMNES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BHM11J22.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE
CONNEXIÓ A TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

DEFINICIÓ:
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i
coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m
d'alçària.

BGYD2000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.
Ha de ser de xapa d'acer de qualitat mínima S 235 JR (UNE_EN 10025).
La xapa ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes,
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús.
S'han d'excloure les peces que tinguin reduccions del gruix de xapa > 0,2 mm i que afectin més
d'un 2% de la superfície total.
El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o
cendres apreciables visualment.
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Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria:
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dimensions (mm) │
300x300x6
│ 400x400x10 │
│────────────────│───────────────────────────│──────────────│
│Alçària (m)
│ 2,5 │ 4
│ 5
│ 6
│ 8
│ 10
│
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

Pern d'ancoratge d'acer F 1115 (UNE 72-402 i UNE 36-011): M24 x 500 mm
Dimensions dels registres i de les portes: Segons UNE 72-402
Dimensions de la subjecció dels llums: Segons UNE 72-402
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany: >= 98,5%
Gruix de la capa de zinc (Reial Decret 2531/18.12.85): > 200 g/m2
Gruix mínim de la paret de la columna: Segons Ordre MIE 19512/11.7.86
Si és de forma troncocònica:
- Conicitat (C): 1,2% <= C <= 1,3%
Toleràncies:
- Alçària, columnes amb soldadura longitudinal: ± 0,6%, ± 25 mm
- Alçària, columnes sense soldadura longitudinal: ± 0,6%, ± 50 mm
- Rectitud: ± 3%, 3 mm/m

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

BHM41602.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Creuetes d'acer per acoblar a columnes d'acer de secció circular.
S'han considerat els tipus de protecció de l'acer següents:
- Protecció per galvanitzat
- Protecció amb emprimació antioxidant
S'han considerat els tipus d'acoblament següents:
- Amb platina
- Amb brida

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar feta amb un perfil d'acer laminat, protegit amb galvanitzat per inmersió en calent, o per
emprimació antioxidant.
PROTECCIÓ PER GALVANITZAT:
El galvanitzat en calent ha d'estar realitzat d'acord amb les especificacions de la UNE-EN 1461
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes,
exfoliacions ni despreniments del recobriment.

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.
Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb un distintiu de la marca i número
d'identificació.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

PROTECCIÓ AMB IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme tota la superfície de la peça.
No ha de tenir fisures, bosses, incrustacions ni qualsevol altre tipus de defecte superficial
apreciable amb una inspecció visual.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ACOBLAMENT AMB PLATINA:
Ha de portar la sortida de cables protegida de la pluja.
Acoblament amb cargols a la part superior de les columnes proveïdes de platina.

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REAL DECRETO 2531/1985 Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre, por el que se aprueban
las Especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos,
piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales ferreos y su
homologación por el ministerio de industria y energía.
REAL DECRETO 2642/1985 Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran
de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (baculos y
columnas de alumbrado exterior) y su homologación por el Ministerio de Ind. y Energ.
ORDEN 11/7/1986 Orden de 11 de julio de 1986 sobre especificaciones técnicas que deberán
cumplir los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de
tráfico)
*UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y tolerancias.
BHM4 - CREUETES

ACOBLAMENT AMB BRIDA:
L'acoblament al fust s'ha de fer amb brides de rodó d'acer roscat i tractat.
Diàmetre de l'acoblament:
┌─────────────────────────────────┐
│Tipus
│ BRIDA │PLATINA │
│──────────────│────────│─────────│
│Diàmetre (mm) │ 45-90 │ 190
│
└─────────────────────────────────┘

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats. Cal evitar els fregaments.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Subministrament: En caixes.
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

BHN - LLUMS PER A EXTERIORS
BHN8 - LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE
SODI A PRESSIÓ ALTA

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.
UNE-EN 60662:1996 Lámparas de vapor de sodio de alta presión.
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para
alumbrado público.

BHN858A0.

BHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS
BHQ3 - PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A
PRESSIÓ ALTA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ:
Llum asimètric amb difusor esfèric, troncocònic o pla, de tipus 1, 2, 3 o 4, amb bastidor metàl·lic
o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 W de potència.

DEFINICIÓ:
Projector per a exteriors amb reflector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb
allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 W.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per un barret-reflector superior, un difusor i una base que allotgi el
portalàmpades, el sistema de subjecció amb l'entrada de cables, i un espai per a allotjar l'equip
d'encesa si es el cas.
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar
el símbol "Terra".
Totes les parts metàl·liques han de ser esmaltades al foc, amb esmalt blanc l'interior del barret i de
color la resta.
Grau de protecció (UNE 20-324): >= IP-23X
Aïllament (REBT): Classe I
Diàmetre d'acoblament: 33 - 60 mm
Materials:
- Barret i base: Alumini
- Difusor: Plàstic
- Portalàmpades: Porcellana
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un cos amb portalàmpades, un reflector, i un suport-lira per a la seva
subjecció i orientació. Ha de disposar d'un espai per allotjar l'equip d'encesa si es el cas.
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar
el símbol "Terra".
L'entrada de cables s'ha de fer per mitjà d'un premsaestopa i pel fons del cos.
L'acabat de totes les parts metàl·liques ha de ser esmaltat en color, al foc, excepte el reflector que
ha de ser anoditzat brillant.
Si és tancat, la tapa frontal ha de tenir un junt d'estanquitat.
Grau de protecció (UNE 20-324):
┌─────────────────────────┐
│Tipus │ obert │ tancat │
│──────│────────│─────────│
│Grau │IP-23X │IP-54X
│
└─────────────────────────┘

Aïllament (REBT): Classe I
Materials:
- Cos: Alumini fos i planxa d'alumini
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- Reflector: Alumini
- Portalàmpades: Porcellana
- Lira: Acer al carboni

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Subministrament: En caixes.
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES
D'IMPACTE AMBIENTAL
BR9 - MATERIALS PER A BARRERES I BARANES
BR91 - FUSTA D'ACÀCIA PER A BARANES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE-EN 60598-2-5:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 5: Proyectores.

BR910200.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS
D'ENLLUMENAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHWM1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o
elements de control, regulació o encesa d’instal·lacions d’il·luminació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Elements provinents del serratge de troncs d'acàcies, per a la formació de baranes.
S'han considerat els tipus següents:
- Estaques
- Troncs
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs o qualsevol altre defecte que alteri les seves
característiques.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per l'assecatge que no afectin les
característiques de la fusta ni de l'element.
A tota la seva superfície ha de tenir l'escorça sense cap dany. S'ha d'aplicar un tractament protector
contra fongs i insectes.
El tronc ha de tenir la llargària especificada en el projecte o la indicada per la D.F.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ESTAQUES:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB
ADDICIONS

TRONCS:
m de llargària necessària subministrada a l'obra.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

D060Q021.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el
seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de la EHE.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de
complir:
- Cendres volants: <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul·la
- Consistència plàstica o tova: ± 10 mm
- Consistència fluida: ± 20 mm
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no
pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la
sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua
abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma
Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT
D0B2 - ACER EN BARRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

D0B2A100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D070A4D1.

DEFINICIÓ:
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat,
elaborades a l'obra.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM I i CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor
Resistència orientativa en funció de les dosificacions:
- 1:8 / 1:2:10: >= 20 kg/cm2
- 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7: >= 40 kg/cm2
- 1:4 / 1:0,5:4: >= 80 kg/cm2
- 1:3 / 1:0,25:3: >= 160 kg/cm2
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el
con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90).
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir:
Barres corrugades:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │
Ganxos i patilles
│
│
│──────────────────────────────│──────────────────────────│
│
│
D <= 25 mm │
D > 25 mm │ D < 20 mm │ D >= 20 mm │
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│
│
B 400
│
10 D
│
12 D
│
4 D
│
7 D
│
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│
│
B 500
│
12 D
│
14 D
│
4 D
│
7 D
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d'apareixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració.
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831.

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'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un
mandrí.
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per
a no malmetre el formigó amb les altes temperatures.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
FHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ
FHGA - CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHGAU010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la D.F.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls, lligaments i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).

DEFINICIÓ:
Col·locació de centre de comandament dels equips d'enllumenat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Execució de la base d'ancoratge de formigó
- Col·locació i anivellació de l'armari
- Instal·lació de tots els equips i mòduls necessaris per a la connexió amb les línies
d'enllumenat amb la central de regulació, amb els detectors o polsadors de vianants o amb d’altres
reguladors, i execució de les connexions corresponents
- Programació, en el seu cas, del microcomputador
- Comprovació del funcionament del centre de comandament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Tots els components de l'interior de l'armari han 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 terra.
Toleràncies:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈNCIA A LES LÍNIES D'ENLLUMENAT:
Un cop instal·lat, s’han de poder obrir i tancar els 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’estar 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 potència a les línies d'enllumenat i als elements d’entrada
d’informació i comunicació.
El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació centralregulador, 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

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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Ha d’haver-hi un relé a l’entrada de línia de cada regulador que ha d’eliminar el bucle quan el
regulador no tingui alimentació de corrent (connectant directament els fils d’entrada amb els de
sortida).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per
la D.F.
Les operacions de connexió s’han de fer sense tensió 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 retirar els perns de suspensió.
Un cop instal·lat s’ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes,
(microcomputador, connexions, sistemes de protecció, comunicació, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d’entrada dels cables.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la
lluminària.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin
manteniment.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perímetre.
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Ha de quedar a la rasant prevista.
APLICS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el seu
pendent.

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

APLICS ENCASTATS DIRECTAMENT EN PAVIMENTS DE TERRA:
El material de reblert entre la excavació i el cos del llum ha d’estar lliure de pedres u altres
objectes que puguin malmetre la caixa de suport.

FHN - LLUMS PER A EXTERIORS
FHNS - LLUMS DEL TIPUS UP-LIGHT AMB LÀMPADES FLUORESCENTS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHNSL112.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Llums per a exteriors del tipus up-light amb làmpades fluorescents compactes, halògenes o de
descàrrega.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Aplics amb caixa encastats directament sobre paviments de terra
- Aplics muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge i fixació del llum al bastiment
- Connexionat i col·locació de la làmpada
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

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, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per
la D.F.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques 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 característiques de l'element.
En llums col·locats en caixa, no s’ha de muntar el llum fins que no s’hagi col·locat la caixa de
suport.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
No s’inclouen els ajuts del ram de paleta.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias
empotradas.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE
RESIDUS
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS
G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2192C04,G2194AF3,G219U100,G2194XG2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la D.F. abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui
destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
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L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la D.T.
PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.
*NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de
la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

G22 - MOVIMENTS DE TERRES
G222 - EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2221P41,G2221Q41.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d’obra
Excavacions amb explosius:
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació
- 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 foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT <
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT >
50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la D.T., o en el seu
defecte, les que determini la D.F.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
Les rampes d'accés 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 D.F.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de
quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F.
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°
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels
casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la D.F.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de
l'excavació en l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la D.F.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la D.F.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents
d'aigua interns, en els talussos.
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EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la D.F. no doni l'aprovació al programa
d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs.
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim:
- Maquinària i mètode de perforació
- Llargària màxima de perforació
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa 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 en 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 proposat en terrenys anàlegs als de l'obra
- Mesures de seguretat per la obra i tercers
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de 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 la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests
paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que
determina la UNE 22381.
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE
22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups
definits en l'article 3 de la mateixa norma.
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de
seguretat necessàries.
L'aprovació inicial del Programa per part de la D.F. 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 conservació, la manipulació i l'ús de metxes,
detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les
instruccions que figurin en la D.T. o en el seu defecte, fixi la D.F.
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 càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les
descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.
La D.F. pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos.
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometría adequada a l'ús
definitiu previst.
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar
retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha
d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.
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'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser
designat especialment per la D.F.
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Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments,
travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les
mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense
prendre precaucions especials aprovades per la D.F.
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera 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 ser 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 explícitament la D.F.
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la D.F.
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb,
inclús a l'aire lliure.
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota 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 privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa
persona que va preparar l'enceb.
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament 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 contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles
o arestes que puguin trencar l'envoltura 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 voladura ha de comprovar que tots els accessos
estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi 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 tall 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 direccions oposades amb risc que la pega d'un
d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs
i avisar a la D.F.
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 D.F. i seguint les seves indicacions.
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa
testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer.
S'ha de contar el número de barrinades explosionades 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 senyalitzades i notificades a la D.F. S'han de
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la D.F.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents
estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades 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 metàl·lics.
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser
disparats amb seguretat.
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a
l'accionament de l'explosor.
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha
de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser
homologats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la D.F.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la càrrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
facin falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*PG 3/75 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 MOD 2 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 MOD 6 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.
RSM 1985 Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera.
RSM ITC MIE SM 10.0.01 Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera
aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril
*UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras

G224 - REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2243011.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades
amb mitjans mecànics.
S'han considerat els tipus següents:
- Acabat i allisada de talussos
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F.
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar
reblerts.
SÒL DE RASA:
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 15 mm/3 m
- Nivells: ± 50 mm

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua,
argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en
resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la D.F .
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.
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.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicarhi vibració.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ESPLANADA:
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi secat.
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la D.F. pot
ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm.
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de substituir
per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la D.F.
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit
en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.
TALUSSOS:
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 3 m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ESPLANADA:
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
Toleràncies d'execució:
- Planor (NLT 334): ± 15 mm/3 m
- Nivells: ± 30 mm

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.

TALUSSOS:
Els talussos han de tenir el pendent , la forma i l'aspecte especificat s a la D.T. amb les
indicacions específiques que, en el seu cas, determini la D.F.
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que
no originin discontinuïtats visibles.
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.

G226 - TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G226U020.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que
permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres
superposades.
S'han considerat els tipus següents:
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres
- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres
- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament
- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'estesa
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:
- Posada en obra en condicions acceptables
- Estabilitat satisfactòria
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el
fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del
PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i
zones laterals).
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria
orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article
330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els
mitjans que es disposen.
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents
inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nucli i zones exteriors:
- Sòls seleccionats : >= 50 MPa
- Resta de sòls : >= 30 MPa
- Coronament:
- Sòls seleccionats : >= 100 MPa
- Resta de sòls : >= 60 MPa
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús: ± 2°
- Espessor de cada tongada: ± 50 mm
- Nivells:
- Zones de vials: ± 30 mm
- Resta de zones: ± 50 mm
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig
Pròctor):
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%
- Sòls expansius o colapsables: - 1%, + 3%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la D.F. abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Maquinària prevista
- Sistemes de transport
- Equip d'estesa i compactació
- Procediment de compactació
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació del Director d'Obra del métode de treball proposat per el
contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les condicions
definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix
mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i
compactació de terres.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la
densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.
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S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments,
sense perill d'erosió.
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres
sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la
maquinària.
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la
D.T., considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de
l'obra.
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut
òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i
mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicarhi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi
completat.
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de
l'aigua reconduïda fora del terraplè.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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G228 - REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2281233,G2281331,G2281143.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per
precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment
s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli,
zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els
mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els
sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la
D.F., en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
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RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser
de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en
el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba
o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió
amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans
de l'execució.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i
mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments,
sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós
costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit
la resistència necessària
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicarhi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi
completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la D.F.
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
tuberia instal·lada.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear
entre ells una superfície contínua de separació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*PG 3/75 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 MOD 6 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.

G22D - ESBROSSADA DEL TERRENY
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G22D3011.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar l'execució de
l'obra (brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Esbrossada del terreny
- Càrrega de les terres sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
La superfície resultant ha de ser l’adequada per al desenvolupament de treballs posteriors.
No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de
l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han
de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de
compactació.
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La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la D.T. o, en el seu defecte,
l'especificat per la D.F. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior aconsellin
mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la D.F., aquesta no es retirarà.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la D.F., han de quedar intactes, no
han de patir cap desperfecte.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D.T. o, en
el seu defecte, per la D.F.
La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles d'alçària
inferior a 2 m. No s'ha de circular per sobre desprès de ser retirada.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la D.F.
Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb les
precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn.
En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa ha de
barrejar-se amb el sòl, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior s'ha d'estendre
una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No s'han d'enterrar materials en
zones on pugui haver-hi corrents d'aigua.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*PG 3/75 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 MOD 6 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.

G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ
G31 - RASES I POUS
G315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G31511H4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de
la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l’encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes
d'exposició.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la
D.F.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa
de formigó sense que es toquin entre elles.
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Gruix màxim de la tongada:
┌──────────────────────┐
│Consistència │ Gruix │
│
│ (cm)
│
│─────────────│────────│
│
Seca
│<= 15
│
│ Plàstica
│<= 25
│
│
Tova
│<= 30
│
└──────────────────────┘

Toleràncies d'execució:
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma
EHE.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la
UNE 36-831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits
d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50
mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta: - 20 mm
- Fonaments encofrats : + 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m : + 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm
- D > 2,5 m : + 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part
afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas,
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència
realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del
formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys
que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti
el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als
paraments.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb
aigües o filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració
de l'element.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.

G32 - MURS DE CONTENCIÓ
G325 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Gruix màxim de la tongada:
┌──────────────────────┐
│Consistència │ Gruix │
│
│ (cm)
│
│─────────────│────────│
│
Seca
│<= 15
│
│ Plàstica
│<= 25
│
│
Tova
│<= 30
│
└──────────────────────┘

Toleràncies d'execució:
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma
EHE.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la
UNE 36-831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits
d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de
la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Murs de contenció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l’encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes
d'exposició.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la
D.F.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa
de formigó sense que es toquin entre elles.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Distància entre junts: ± 200 mm
- Amplària dels junts: ± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):
- H <= 6 m. Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm
- H > 6 m. Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part
afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas,
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència
realment assolida.
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Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del
formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys
que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti
el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als
paraments.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb
aigües o filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració
de l'element.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.

G32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó
existents, o soldades a perfils d’acer.
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:
- Murs de contenció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la
EHE i la UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la D.T.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies perjudicials.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per
la D.F.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les
prescripcions de la EHE, al article 66.6.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
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No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures
estiguin a l’encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas
d'elements que hagin de quedar soterrats.
La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article
8.2.1 de la mateixa norma.
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i
llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5.
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la
UNE 36-831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25
granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx
= Secció barra solapada de diàmetre major)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un
mandrí.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigó.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a
increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element
compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.

G32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:

MALLA ELECTROSOLDADA:
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

219

CAMÍ D’ACCÉS AL NUCLI DE TAIÓ.

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen
el motlle on s’abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i
compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi
regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a
treballar solidàriament.
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit de
l'encofrat.
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure
retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les
mateixes salvetats anteriors.
La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que
es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense
l'autorització de la D.F.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del
parament.
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a
evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat.
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│Replanteig eixos │
│
│
│
│
│
│Dimensions │Aplomat │Horitzontalitat│
│
│Parcial │ Total │
│
│
│
│─────────────│────────│────────│───────────│────────│───────────────│
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm
│± 10 mm │
│
│
│
│
│ + 60 mm
│
│
│
│Murs
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm
│± 20 mm │ ± 50 mm
│
│Recalçats
│± 20 mm │± 50 mm │
- │± 20 mm │
│
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm
│± 10 mm │
│
│Riostres
│Basaments
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm
│± 10 mm │
│
│Enceps
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm
│± 10 mm │
│
│Pilars
│± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm
│± 10 mm │
│
│Bigues
│± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %
│± 2 mm │
│
│Llindes
│
│
│ ± 10 mm
│± 5 mm │
│
│Cèrcols
│
│
│ ± 10 mm
│± 5 mm │
│
- │
│
│
│Sostres
│± 5mm/m │± 50 mm │
│Lloses
│
│± 50 mm │ - 40 mm
│± 2 %
│ ± 30 mm/m
│
│
│
│
│ + 60 mm
│
│
│
│Membranes
│
│± 30
│
- │
│
│
│Estreps
│
│± 50 mm │ ± 10 mm
│± 10 mm │
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció
dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos
dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de
pretesat al formigó.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises,
sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions
en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol
element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma
correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una
revisió total de l'encofrat.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat
cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part
inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que no
assentaran
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o
plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels
elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:
- Forats d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen
- Forats de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari
per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.
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G4 - ESTRUCTURES
G44 - ESTRUCTURES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G440U020.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant
peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR)
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b
(S 275 JR) o A/52b (S 355 JR)
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les series rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b (S
275 JR) o A/52b (S 355 JR)
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer A/37b (S 235 JR),
A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR)
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
- Acabat amb una capa de rovell natural, per acers tipus Corten
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- 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 operacions 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

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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CONDICIONS GENERALS:
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades per
la D.F.
Les llindes i les traves han de quedar horitzontals.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T.
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a
l'obra.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin
el contacte amb l'element que s'han d'unir.
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 definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar
cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- Llargària de l'element:
- D'1 m, com a màxim: ± 2 mm
- D'1 a 3 m: ± 3 mm
- De 3 a 6 m: ± 4 mm
- De 6 a 10 m: ± 5 mm
- De 10 a 15 m: ± 6 mm
- Fletxa (L=llum): <= L/1500, <= 10 mm
- Aplomat:
- Pilars: <= H/1000, <= 25 mm
- Bigues (D=cantell): <= D/250
- Tolerància total (suma de les toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural): <=
15 mm
PILARS:
L'orientació del pilar ha de coincidir amb les indicacions de la D.T.
La unió entre els pilars s'ha de fer per mitjà de platines de connexió col·locades
perpendicularment respecte a l'eix del pilar i ha de complir les toleràncies d'aplomat fixades.
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó, no és necessari que es pinti. Si ha
d'estar algun temps a la intempèrie, s'ha de protegir amb beurada de ciment.
Si la unió del pilar d'arrencada i els fonaments o altre element estructural es fa per mitjà d'una
placa amb espàrrecs roscats, aquests han de ser més llargs de 80 cm; una vegada aplomat, nivellat
i centrat el pilar s'han d'immobilitzar les femelles amb punts de soldadura.
L'espai entre la placa i els fonaments s'ha de reblir amb morter pòrtland de dosificació 1:2, de
consistència fluida i granulometria <= 1/5 del gruix de junt.
Si els nusos son rígids han d'incorporar els trossos de jàssera corresponents fins al punt de
moments flectors nuls.
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Toleràncies d'execució:
- Dimensions de les plaques base dels pilars: ± 2%
- Planor de les plaques base del pilar: ± 0,2%
- Dimensions de rigiditzadors: ± 0,2%
- Llargària dels trossos de jàssera incorporats (LJ):
- D'1 m de jàssera, com a màxim: ± 2 mm
- D'1 a 3 m de jàssera: ± 3 mm
ELEMENTS D'ANCORATGE:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 0,2%
- Dimensions plaques d'ancoratge: ± 2%
- Separació entre barres d'ancoratge: ± 2%
- Alineació entre barres d'ancoratge: ± 2 mm
- Alineació: ± 2 mm/m
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que
compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5.
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en el seu defecte l'indicat
a la NBE EA-95, article 3.6.2.
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T.
El diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols.
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol.
Un cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de la
unió més 1 mm, sense arribar a la superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1
filet, com a mínim.
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim.
Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del seu eix,
s'han de bloquejar.
Toleràncies d'execució:
Les toleràncies en la forma i dimensions dels cargols, de les femelles i de les volanderes han de
ser les que s'estableixen en la norma NBE EA-95.
- Diàmetre dels cargols calibrats: - 0,00 mm, + 0,15 mm
- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència: ± 1,0 mm
- Separació i alineació de forats:
- Diàmetre del forat 11 mm: ± 1,0 mm
- Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm: ± 1,5 mm
- Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm: ± 2,0 mm
- Diàmetre del forat 25 o 28 mm: ± 3,0 mm
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150
mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.
La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de penetració
complerta.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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Les unions entre dues jàsseres han d'estar fetes per soldadura completa i han d'estar situades entre
1/4 i 1/8 de la llum amb una inclinació de 60°.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions dels cordons de soldadura:
- De 15 mm, com a màxim: ± 0,5 mm
- De 16 a 50 mm: ± 1,0 mm
- De 51 a 150 mm: ± 2,0 mm
- De més de 150 mm: ± 3,0 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la D.F. abans d'iniciar els treballs en obra.
La D.F. ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol
modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la D.F. i reflectir-se posteriorment en els plànols de
taller.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que
després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels
elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de
l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls
a cops.
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà
en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de
comprovació i mesura.
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de
pintura antioxidant, segons les especificacions de la D.F., que ha de complir les condicions fixades
a la seva partida d'obra.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la inspecció i
l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin
dues o més peces.
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves.
La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la
rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels
situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada.
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COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son:
- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible descobert
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa, amb filferro elèctrode
fusible nu
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro elèctrode fusible
- Elèctric per resistència
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Per
temperatures < 0°C es necessita l'autorització de la D.F.
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir
cura que quedin ben seques.
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la
llargària de les mateixes, han de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-95.
Els cordons de soldadura successius no han de produir 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.
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la NBE EA-95, per operaris qualificats per a fer
el tipus de soldadura segons la UNE_EN 287-1.
Les condicions d'execució, disposició i ordre a realitzar les soldadures han de ser les establertes
als articles corresponents de la NBE EA-95.
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 D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma
Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación.
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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G45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G45F18G3.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de
la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Pilars
- Bigues
- Estreps
- Sostres amb elements resistents industrialitzats
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l’encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes
d'exposició.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la
D.F.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa
de formigó sense que es toquin entre elles.
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Gruix màxim de la tongada:
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┌──────────────────────┐
│Consistència │ Gruix │
│
│ (cm)
│
│─────────────│────────│
│
Seca
│<= 15
│
│ Plàstica
│<= 25
│
│
Tova
│<= 30
│
└──────────────────────┘

Toleràncies d'execució:
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma
EHE.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la
UNE 36-831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits
d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F.
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Verticalitat (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
Desviacions laterals:
- Peces: ± 24 mm
- Junts: ± 16 mm
Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements : ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre biguetes: 40 mm
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

- Acabat llis ± 5 mm/3 m
- Acabat mol llis ± 3 mm/3 m
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m
- Acabat llis ± 5 mm/3 m
- Acabat mol llis ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sostres amb blocs alleugerants permanents: >= 5 cm
- Sostres amb motlles recuperables: >= 5 cm, >= 1/10 llum lliure entre nervis
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m
- Acabat llis ± 5 mm/3 m
- Acabat mol llis ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part
afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas,
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència
realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del
formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
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No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys
que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti
el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als
paraments.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb
aigües o filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració
de l'element.
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En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que
pugui penetrar en l’ample d’aquests
LLOSES:
Si l'element és pretensat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la D.T. Cas
que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del
traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la D.F. els hagi examinat.
Si l'element és pretensat s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.
SOSTRES UNIDIRECCIONALS:
EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y
la ejecución de Forjados unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos
prefabricados (EFHE)

G4B - ARMADURES PASSIVES
ESTREPS:
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros
parcialment vist, però no després.
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G4BF3101.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del
formigonat
En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar generosament
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar
simultàniament.
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements
del sostre.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

DEFINICIÓ:
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó
existents, o soldades a perfils d’acer.
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:
- Pilars
- Murs estructurals
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Estreps
- Lloses i bancades
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- Sostres
- Membranes i voltes
- Armadures de reforç
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la
EHE i la UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la D.T.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies perjudicials.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per
la D.F.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les
prescripcions de la EHE, al article 66.6.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures
estiguin a l’encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas
d'elements que hagin de quedar soterrats.
La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article
8.2.1 de la mateixa norma.
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i
llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5.
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la
UNE 36-831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25
granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx
= Secció barra solapada de diàmetre major)
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MALLA ELECTROSOLDADA:
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

G4D - ENCOFRATS
G4DE - CINDRIS I APUNTALAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G4DE1900.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un
mandrí.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigó.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a
increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element
compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.

DEFINICIÓ:
Muntatge i desmuntatge d’estructura provisional amb bastides metàl·liques o de fusta per a
suportar l’encofrat d'arcs, voltes, taulers de ponts o sostres a alçades superiors a 5 metres.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de la bastida
- Col·locació dels dispositius de travament
- Desmuntatge i retirada de la bastida i el material auxiliar, un cop l’estructura estigui en
condicions de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge del cindri.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i
compactació.
Per a la utilització d'estructures desmontables amb resistència als nusos confiada només a la
fricció de collars, s'ha de tenir l'aprovació prèvia de la D.F.
A les obres de formigó pretensat, la disposició del cindri ha de permetre les deformacions que es
derivin del tesat de les armadures actives i ha de resistir les tensions derivades de la redistribució
del pes propi de l'element formigonat.
Les pressions transmeses al terreny no han de produir assentaments perjudicials per al sistema de
formigonament previst.
Els travaments han de tenir la menor rigidesa possible, compatible amb la estabilitat del cindri, i
s'han de retirar els màxims posibles abans del tesat de les armadures, si l'estructura s'ha de
pretensar.
El cindri ha de tenir una carrera suficient per a poder realitzar les operacions del descindrat.
Toleràncies de deformacions pel formigonament:
- Moviments locals del cindri: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
Toleràncies d'execució:
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'annex 10 de la norma EHE.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Si l'estructura pot ser afectada per un corrent fluvial, s'han de prendre les precaucions necessàries
contra les avingudes.
Les proves de sobrecàrrega del cindri s'han de fer de manera uniforme i pausada. S'ha d'observar
el comportament general del cindri seguint les seves deformacions.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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El desmuntatge s'ha de fer de forma suau i uniforme sense produir cops ni sotragades.
El desmuntatge s'ha de fer de conformitat amb el programa previst a la D.T.
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la
D.F.
Quan els elements siguin de certa importància, al desmuntar el cindri és recomanable fer servir
falques, caixes de sorra, crics o d'altres dispositius similars.
Si l'estructura és de certa importància i quan la D.F. ho estimi convenient, els cindris s'han de
mantenir separats dos o tres centímetres durant dotze hores abans de retirar-los completament.
Si no ho contraindica el sistema estàtic de l'estructura, el descens del cindri s'ha de començar pel
centre del tram i continuar cap als extrems.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.
G4DF - ENCOFRATS PER A ESTREPS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen
el motlle on s’abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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CONDICIONS GENERALS:
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i
compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi
regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a
treballar solidàriament.
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit de
l'encofrat.
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure
retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les
mateixes salvetats anteriors.
La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que
es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense
l'autorització de la D.F.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del
parament.
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a
evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat.
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
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- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│Replanteig eixos │
│
│
│
│
│
│Dimensions │Aplomat │Horitzontalitat│
│
│Parcial │ Total │
│
│
│
│─────────────│────────│────────│───────────│────────│───────────────│
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm
│± 10 mm │
│
│
│
│
│ + 60 mm
│
│
│
│Murs
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm
│± 20 mm │ ± 50 mm
│
│Recalçats
│± 20 mm │± 50 mm │
- │± 20 mm │
│
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm
│± 10 mm │
│
│Riostres
│Basaments
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm
│± 10 mm │
│
│Enceps
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm
│± 10 mm │
│
│Pilars
│± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm
│± 10 mm │
│
│Bigues
│± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %
│± 2 mm │
│
│Llindes
│
│
│ ± 10 mm
│± 5 mm │
│
│Cèrcols
│
│
│ ± 10 mm
│± 5 mm │
│
- │
│
│
│Sostres
│± 5mm/m │± 50 mm │
│Lloses
│
│± 50 mm │ - 40 mm
│± 2 %
│ ± 30 mm/m
│
│
│
│
│ + 60 mm
│
│
│
│Membranes
│
│± 30
│
- │
│
│
│Estreps
│
│± 50 mm │ ± 10 mm
│± 10 mm │
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció
dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos
dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de
pretesat al formigó.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises,
sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions
en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol
element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma
correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una
revisió total de l'encofrat.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat
cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part
inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que no
assentaran
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o
plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels
elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:
- Forats d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen
- Forats de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100%
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Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari
per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.

G4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el contacte entre els diferents elements.
L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivellament.
L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement comprimit i no han d'haver espais buits entre ell
i les bases d'anivellament.
No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respecte a la seva posició inicial.
S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'aparell de recolzament en les rases d'anivellament.
No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparell respecte a les previstes a la D.T.
A una mateixa línia de recolzament, els aparells han de presentar escurçaments verticals idèntics
sota càrregues verticals idèntiques.
Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge les cares superior i inferior de l'aparell han
d'estar en contacte amb les bases d'anivellament i els perns d'ancoratge s'han d'encastar dins els
elements estructurals que s'han de suportar.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig del eixos: ± 5 mm
- Llargària: ± 5%
- Amplària: ± 5%
- Gruix: ± 1 mm

G4ZB1201.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Recolzament estructural elàstic format mitjançant làmina de neoprè armat o sense armar, col·locat
entre dues bases d'anivellament i base d’anivellament de morter de ciment per al suport dels
mecanismes de recolzament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Recolzaments:
- Preparació i comprovació de les superfícies de recolzament
- Execució de les bases d'anivellament
- Col·locació dels aparells de recolzament
Base d’anivellament:
- Preparació i comprovació de les superfícies per anivellar
- Neteja de les bases de recolzament
- Execució de les bases d'anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb les especificacions de la D.T.
Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que pugui impedir el
bon funcionament del recolzament.
Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzament i l'extrem de la base d'anivellament:
- Si l'alçària de la base és <= 8 cm: >= 5 cm
- Si l'alçària de la base és >= 8 cm: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Posició en planta: ± 1 mm
- Replanteig de cotes: ± 10 mm
RECOLZAMENTS:
No ha d'haver degradacions en el material elastomèric.
La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

BASE D’ANIVELLAMENT:
Les superfícies en contacte amb les cares superior i inferior de l'aparell de recolzament han de ser
planes i horitzontals.
No hi ha d'haver restes de l'encofrat que ha servit per a formigonar les bases d'anivellament.
Hi ha d'haver una alçada suficient entre les dues superfícies que es recolzen per a facilitar la
inspecció i la sustitució de l'aparell, si és el cas.
Distància entre les dues superfícies a recolzar: >= 15 cm
Distància entre l'extrem de la base d'anivellament i els paraments laterals de les superfícies a
recolzar: >= 10 cm
Alçària de la base inferior: >= 5 cm
Alçària de la base superior: >= 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 1 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la D.T.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

*RPP-APOYOS PUENT./82 Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos
elastoméricos para puentes de carretera
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.

G965A2C5.

COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions
explícites de la D.F.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la
superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DEFINICIÓ:
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de pedra o formigó col·locada sobre base de formigó
- Vorada de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre base de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col·locació sobre esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de
formigó.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G9 - FERMS I PAVIMENTS
G96 - VORADES
G965 - VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
*UNE 41027:1953 Bordillos rectos de granito para aceras.

G97 - RIGOLES
G971 - BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES

G9715G71.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de base per a rigola, amb formigó en massa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Acabat de la superfície
- Protecció del formigó fresc i cura
CONDICIONS GENERALS:
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa.

Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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Ha de tenir una textura uniforme i contínua.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de
formigó de la vorada.
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la norma
EHE.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
La compactació s'ha de fer per vibració manual fins aconseguir una massa compacta i sense que es
produeixin segregacions.
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les
indicacions explícites de la D.F.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la
superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

G974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G97422EE.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural o de morter, col·locades amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de morter
- Col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de la superfície acabada
CONDICIONS GENERALS:
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a
fil i a tocar i en alineacions rectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Els junts entre les peces han de ser <= 6 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte
quan siguin rigoles sense desnivell.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes.
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

G9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ
G9GA - PAVIMENTS DE FORMIGÓ VIBRAT
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G9GA6TF5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Paviments de formigó vibrat o de formigó lleuger d'argila expandida, acabats amb lliscat afegint
ciment pòrtland o pols de quars o amb l’execució d’una textura superficial.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Amb estenedora de formigó
- Amb regle vibratori
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres
En la col·locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
En la col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i no sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la D.T. o, en el seu defecte, els
indicats per la D.F.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi,
segons les instruccions de la D.F.
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la D.T.
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la D.T.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F.
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335): 0,60 – 0,90 mm.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:
Resistència característica a compressió estimada (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la norma
EHE.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 550.3
del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390):
- Formigó HF-3,5: >= 3,5 MPa
- Formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa
- Formigó HF-4,5: >= 4,5 MPa
Toleràncies d'execució:
- Desviacions en planta: ± 30 mm
- Cota de la superfície acabada: - 10 mm, + 0 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser
inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s’han de
prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d’enduriment del formigó no
es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de
l'execució de la partida d'obra.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la D.F.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la
D.F.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La D.F. podrà ampliar
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s’utilitzen ciments amb un inici d’enduriment >= 2,30 h,
si es prenen mesures per tal d’inhibir l’enduriment del formigó o si les condicions ambientals son
molt favorables.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d’alçària <= 10 cm.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys
al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la
capa construïda.
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Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda.
S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi
compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït
una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació,
modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la D.F.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció
executats al formigó fresc.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a
facilitar el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci
el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma
que no s'evapori l'aigua.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba
de 12 mm de radi.
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la D.F., s'ha d'aturar el
formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.
La D.F. podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació
química de la superfície del formigó fresc.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la D.F. autoritzi un altre
sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l’especificat en el Plec de condicions
corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a
excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència
exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de
formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.
Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb
tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.
ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a
les mateixes.
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.
L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10
m.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de
paràmetre inferior a 2000 m.
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm.
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra
existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment
de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar
l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en
rampa.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un
regle no inferior a 4 m.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat
del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior
a la corresponent a 3 h de formigonament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície
existent.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l’encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
*PG 3/75 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 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentos.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
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GG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
GG1 - CAIXES I ARMARIS
GG14 - CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les tapes s'han de fixar als cossos amb cargols precintables, la manipulació dels quals s'ha de fer
amb eines.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
La centralització ha de quedar instal·lada dins d'un local exclusiu, de fàcil i lliure accés.
Cada comptador ha de tenir un rètol indicatiu de l'abonat a qui pertanyi.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
La distància dels comptadors a terra serà de 25 cm com a mínim i 180 cm com a màxim.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.

GG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
GG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

GG3809U2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

GG1N - CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS ELÈCTRICS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Centralització de comptadors per a un màxim de 20 unitats monofàsiques i 4 trifàsiques i un
rellotge, muntada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat dels borns
CONDICIONS GENERALS:
La centralització ha de quedar col·locada superficialment i fixada sòlidament al parament.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

DEFINICIÓ:
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces
de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs
visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
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Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub
rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en
el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable 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 compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha 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 superior 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 de diàmetre, aproximadament, al costat del
cable per a la humectació periòdica del pou de terra.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 50 mm

L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per
la D.F.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de cables, etc.

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i
compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.

GGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

GGD2111D.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

GH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
GHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GHM11J22,GHM41602.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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DEFINICIÓ:
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components
acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Columnes d’acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i
2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer
troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i
cargols.
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada
amb brida o amb platina a tub d'acer.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Braç mural:
- Fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Creueta:
- Muntatge, fixació i anivellament

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una
brida(brida).
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres
de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5
m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la
nit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d’instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 10 mm/3 m
- Posició: ± 50 mm

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE 72401:1981 Candelabros. Definiciones y términos.
UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y tolerancias.
UNE 72403:1984 Candelabros. Materiales.

GHN - LLUMS PER A EXTERIORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GHN858A1.

BRAÇ MURAL:
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
CREUETA:
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat:
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor, obert o tancat, per a làmpada
d'incandescència, acoblat al suport.
- Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor, obert o tancat, amb allotjament per a
equip o sense, per làmpada de vapor de mercuri o de vapor de sodi, acoblat al suport.
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- Llum asimètric per a vials sense difusor o amb difusor, obert o tancat, amb allotjament per a
equip, amb làmpada de llum mixta, acoblat al suport.
- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic, amb cúpula reflectora o sense, amb
làmpada d'incandescència, acoblat al suport.
- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic, amb cúpula reflectora o sense, amb
allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de mercuri, acoblat al suport.
- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense,
amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi, acoblat al suport.
- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora, amb allotjament per a
equip o sense, amb làmpada de llum mixta, acoblat al suport.
- Llum decoratiu amb difusor de plàstic o de vidre amb làmpada de vapor de mercuri, col·locat.
- Llum decoratiu amb làmpada d'incandescència, col·locat.
- Llum decoratiu amb difusor amb làmpada de llum mixta, col·locat.
- Llum decoratiu amb difusor de plàstic o vidre, de forma troncopiramidal, cilíndrica o focus
orientable, amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta.
- Llum antivandàlic amb difusor, asimètric amb armadura, frontissa, cubeta de plàstic i
reflector d'alumini, o simètric de forma esfèrica amb suport d'alumini, amb làmpada
d'incandescència, acoblat al suport.
- Llum antivandàlic amb difusor, asimètric amb armadura exterior i sense equip, o simètric
amb suport d'alumini amb equip o sense, per a làmpada de vapor de mercuri, acoblat al suport.
- Llum antivandàlic amb difusor, asimètric sense equip, o simètric amb suport d'alumini amb
equip incorporat o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta, acoblat al suport.
- Llum submergible amb difusor pla de vidre o sense, de forma circular, de material
termoplàstic, de bronze, de fosa d'alumini plastificat o no, o d'aleació anticorrosiva, per a làmpada
de quars-iode, encastat.
S’han considerat els tipos de col·locació següents per als llums decoratius:
- Acoblada al suport mitjançant brides
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns
- Muntada amb pinça
- Muntada amb pica per enfonsament de la piqueta en el terreny
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la
lluminària.
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin
manteniment.
LLUM DECORATIU:
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira, pinça o pica:
- Verticalitat: <= 10 mm
- Posició en alçària: ± 20 mm
- Posició lateral: <= 50 mm
LLUM SUBMERGIBLE:
El llum ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
El cos del llum sense difusor, ha de quedar al mateix nivell que l'acabat del parament.
En el seu interior ha de quedar l'armadura per mitjà dels seus elements d'estanquitat i tancament o
ajustatge.
A l'exterior del llum ha de quedar instal·lat el seu accessori embellidor.
Totes les parts sota tensió del llum han de quedar protegides quan el llum estigui dins de l'aigua.
Les dimensions del nínxol han de superar les del llum en un màxim de 5 mm.
Toleràncies d'execució:
- Posició en alçària: ± 20 mm
- Posició lateral: <= 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Si incorpora difusor de vidre, durant la manipulació s'ha de tenir una cura especial amb els
difusors de vidre.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per
la D.F.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques 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 característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
LLUM SUBMERGIBLE:
Quan es manipuli s'ha de tenir una cura especial amb els difusors i la posició correcta dels junts
d'estanquitat.
La seva posada a l'obra no ha d'alterar les característiques del nínxol ni ha d'impedir l'accés lliure
del cable d'alimentació al seu dispositiu d'estanquitat.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para
alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias
portátiles de uso general.
LLUMS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI DE PRESSIÓ BAIXA:
UNE-EN 60192:1996 Lámparas de vapor de sodio a baja presión.
LLUMS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI:
UNE 20354:1990 Lámparas de descarga de vapor de mercurio a alta presión.
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.

GHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.
S'han considerat els elements següents:
- Projector amb reflector de distribució intensiva, semiintensiva o semiextensiva, de forma
circular obert o tancat, amb làmpada d'incandescència de fins a 1500 W
- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense,
per a làmpada de vapor de mercuri de fins a 2000 W.
- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense,
per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 W.
- Projector de forma rectangular, obert o tancat, amb allotjament per a equip, per a làmpada de
vapor de sodi a pressió baixa de fins a 180 W
- Projector de forma circular, obert o tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a 500 W
- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense,
amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W
- Projector de forma rectangular, obert o tancat, per a làmpada de quars-iode de fins a 1500 W.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Acoblada al suport mitjançant brides
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d’entrada dels cables.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es
transmetin esforços a la connexió elèctrica.
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de
cargol als borns del llum.
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la manipulació i la
neteja del difusor.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la
lluminària.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin
manteniment.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:
- Verticalitat: <= 10 mm
- Posició en alçària: ± 20 mm
- Posició lateral: <= 50 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, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per
la D.F.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques 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 característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària.
Quan es manipuli s'ha d'evitar tocar la superfície del reflector excepte quan es faci amb un drap
net i sec.
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Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les directament amb
els dits, en cas de contacte, o si s'embruten, s'hauran de netejar amb un drap que no es desfili, i
amb un producte dissolvent capaç de retirar la brutícia.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de
uso general (versión oficial EN 60598-2-1: 1989).
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI:
UNE 20354:1990 Lámparas de descarga de vapor de mercurio a alta presión.
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA:
UNE-EN 60192:1996 Lámparas de vapor de sodio a baja presión.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

- Col·locació dels muntants clavats al terra
- Col·locació dels travessers superiors fixats als muntants amb claus d'acer galvanitzat
- Col·locació de tornapuntes per a la rigidització del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La forma i disposició dels muntants i travessers de la barana ha de ser l'especificada a la D.T.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a la D.T.
L'alçària des del nivell del paviment fins al travesser superior ha de ser l'especificada a la D.T. o,
en el seu defecte, la indicada per la D.F.
El conjunt de la barana ha de resistir sense deformacions les empentes següents:
- Empenta vertical repartida uniformement: 50 kg/m
- Empenta horitzontal repartida uniformement: 100 kg/m
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 cm
- Horitzontalitat: ± 10 mm/m
- Aplomat: ± 10 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La part enterrada dels muntants s'ha de protegir de la humitat amb un tractament de brea.
Els talls dels troncs han de ser nets, sense produir danys a l'escorça del tronc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GR - MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA
GR9 - FORMACIÓ DE BARANES I BARRERES
GR91 - FORMACIÓ DE BARANES

No hi ha normativa de compliment obligatori.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GR913010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de baranes amb elements provinents del serratge de troncs d'acàcies.
S'han considerat els elements següents:
- Estaques
- Troncs

Barcelona, Maig de 2010
Maria Isabel Sánchez Álvarez
Enginyera Técnica d’Obres Públiques

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels muntants
Autor projecte. Maria Isabel Sánchez Álvarez
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CONCLUSIONS

CONCLUSIONS
El present projecte ha donat forma a una necessitat que era connectar amb una via peatonal els
nuclis urbans de Castellví de Rosanes i Taió evitant el pas de vianants per la carretera C-243B
amb el que ha quedat cumplit l’objectiu de dit projecte.
El projecte és una eina amb la que el Contratista pot fer realitat aquesta necessitat ajustant-se a les
exigències del projecte tal com tècniques, econòmiques, terminis d’execució i de seguretat. Per
tant, és una guia que ha d’haver estat lo més específica , entenedora i clara ja que és una de les
peçes clau d’aquest gran puzzle que és la construcció.
Espero per tant, aquest projecte hagi cumplit amb les exigències amb les que es demanen a un
projecte constructiu per tal de poder continuar cubrint les necessitats que es plantejen amb una
societat exigent.

Barcelona, Maig de 2010
Maria Isabel Sánchez Álvarez
Enginyera Tècnica d’Obres Públiques
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