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L’empresa IDR (Igualadina de Depuració i Recuperació) és una empresa situada a Igualada 
destinada a la gestió i tractament d’aigües residuals industrials dels seus socis i agremiats, la 
majoria de les quals son empreses de la zona dedicades (però no exclusivament) al tractament de 
la pell – adoberia. 

Per altre banda, l’INCASOL va executar les obres del polígon de Plans de la Tossa al voltants de 
l’any 2009, situat al sud del nucli de Sant Maure i al nord del nucli antic - Montbui poble. 
Actualment hi ha encara moltes parcel·les disponibles, però recentment s’estan portant a terme 
projectes de noves implantacions industrials. 

Dins aquests context, i amb l’interès manifest d’alguna d’aquestes indústries referent a les 
possibilitats de tractar externament les seves aigües industrials, apareix l’oportunitat per part de 
IDR d’oferir el servei de Tractament d’aigua residual Industrial a les empreses que es vulguin 
implantar al Polígon de Plans de la Tossa, i alhora també oferir un cabal d’aigua tractada industrial 
(nanofiltrada o similar + aigua amb salmorra) a les futures implantacions. 

Aquest servei, equiparable al de qualsevol altre empresa de serveis de xarxes bàsiques, pot 
esdevenir un incentiu palpable per a la implantació d’empreses que veuran com un servei més a 
les industries, o veuran més quantitat d’aigua disponible en polígon que l’estrictament obtingut de 
la xarxa municipal. 

Recordem que d’acord amb les informacions de l’empresa subministradora A.Artés, la 
disponibilitat d’aigua potable a la zona és limitada. 

Alhora però, durant la redacció del projecte (juny de 2022) els masos habitats per on passa la 
traça prevista de la canonada general, han mostrat el seu interès en poder-se connectar a la xarxa 
pública d’aigua potable i disposar d’aigua de qualitat, controlada i amb unes garanties superiors 
als seus actuals subministraments. Per aquest motiu també es considera doncs el servei de l’obra, 
no tant sols a les futures implantacions empreses del Pla de la Tossa, sinó als veïns que 
requereixen un servei bàsic manifest. 
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MEMÒRIA 2 

El present “Projecte de col·lector residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades 
entre el polígon Plans de la Tossa i col·lector industrial Igualada – IDR (Anoia). Separates 1 a 4” té 
com a objecte l’estudi i definició a nivell constructiu de les obres necessàries per a realitzar una 
línia de sanejament industrial entre 2 punts d’abocament a la vora del polígons de Plans de la 
Tossa i l’actual col·lector IDR pel carrer del Rec a Igualada, així com el transport en sentit contrari 
d’aigües regenerades des de la EDAR IDR fins al Plans de la Tossa, per reforçar la xarxa d’aigua 
existent i minimitzar-ne el consum des de la xarxa del polígon (aigua de boca)  

L’objecte inclou la valoració econòmica del cost del total de l’obra per a poder presentar a la 
propietat. 

Així doncs les obres a projectar i construir són les següents: 

 Col·lector de Sanejament Industrial. 
 Sifó de creuament del riu Anoia + cambra de càrrega 
 Canonada de retorn d’aigua regenerada 
 Canonada de retorn d’aigua salmorra 
 Canonada d’abastament masies disperses 
 Restitució de SSAA per les Obres. 
 Passera creuament de Torrent 

 

El projecte es divideix en 4 separates a efectes de tràmits administratius, coincidint amb els 4 
règims del sòl en els que ens trobem al llarg de tota la traça: 

 

 Separata 1: Sòl Urbà Santa Margarida de Montbui: Polígon Sector Plans de la Tossa. 
Traça que discorre per les zones verdes i d’equipament del propi polígon en el Ramal 
URB. – Grafiat color verd-, seguint un futur vial previst peatonal en zona verda 

 Separata 2: Sòl No Urbanitzat SNU Aj. Sta Margarida de Montbui. Camins de titularitat 
pública en sòl rústic que s’inclourà en un PAE. Camins ben definits i consolidats en tot el 
tram central de la traça del sistema de col·lectors. Ramals P50 i Ramal tronc  - grafiat color 
groc- 

 Separata 3: Sòl Urbanitzable de l’Aj. Sta Margarida de Montbui: ARE Residencial Sta 
Margarida de Montbui. Un tram de corriol afectat però amb una amplada de plataforma 
d’uns 3,0 – 3,50m, afectat per un ARE, entre el Pk0+260 i PK 0+512 (L=525ml) : Ramal 
Tronc. – grafiat color magenta -  

 Separata 4: Sòl Urbà Aj Igualada. Creuament del Riu Anoia i Àmbit Sud del  Polígon 
Sector Plans de la Tossa. Ramal Tronc fins a connectar amb el col·lector Industrial 
d’Igualada  - grafiat color blau- 

 

Simultàniament a la redacció del present projecte, des de l’Institut Català del Sòl s’està redactant 
el Projecte de tractament de les zones verdes del sector d’activitat econòmica Plans de la Tossa 
(Santa Margarida de Montbui). Entre les intervencions d’aquest projecte s’inclou l’execució d’un 
camí per vianants situat a  la zona verda transversal- SEPARATA 1- que discorre en paral·lel i 
limitant amb l’actual ronda sud d’Igualada, que permetrà mantenir la continuïtat dels recorreguts 
de vianants actualment existents al territori. 

Un tram del col·lector residual industrial d’adoberia del presenten projecte, passa per dins 
d’aquesta zona verda transversal – Ramal URB - fins a connectar amb el col·lector principal. És 
per això que, per tal de compatibilitzar les dues obres, cal dissenyar el traçat d’aquest nou 
col·lector tenint en compte el traçat en planta i en alçat del nou camí inclòs al projecte de 
tractament de les zones verdes. 

El present projecte també inclou l’execució d’una nova passera que creua el drenatge DPH situat 
al límit est del sector Plans de la Tossa  per donar continuïtat al camí i a les escales projectades a 
la zona verda tot enllaçant aquest itinerari amb el camí de Montbui. 

La necessitat d’inclusió de la passera al present projecte neix de la compatibilització de les 
actuacions que s’hi preveu realitzar al drenatge DPH situat al límit est del sector Plans de la Tossa  
amb l’execució del nou camí del projecte de les zones verdes, de manera que l’estat dels talussos 
del torrent, un cop realitzades les obres del col·lector, possibiliti a posteriori la col·locació de les 
noves escales. D’aquesta manera, quan s’hagin realitzat les obres incloses al present projecte, es 
podran realitzar les obres previstes al projecte de les zones verdes del sector amb l’execució del 
nou camí i de les noves escales, garantint la continuïtat del camí de Montbui, sense afectar de nou 
l’estat de la llera i dels talussos del torrent. 

 

D’acord amb les dades aportades per la propietat, es requereix un cabals i unes qualitats d’aigua 
tractada que queden recollits en l’Annex A3.Caracterització de les Aigües del present projecte : 

El Ramal P50 ha de ser capaç d’absorbir els següents cabals RESIDUALS:  

Cabal disseny: 1000 m3/dia 100 m3/h (t=10h) 

Cabal punta:  150 m3/h (t=4h) 

 

Pel que respecta al retorn d’aigües, es desconeix els cabals disponibles, però d’acord amb la 
propietat es preveu disposar d’un diàmetres, que ha de ser suficient per a dotar dels cabals 
necessaris: 

Retorn Salmorres   PEAD DN63 
Retorn Aigua Regenerada  PEAD DN90 
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MEMÒRIA 3 

Pel que respecta als límits de vessament del promotor IDR per al col·lector estipulats son: 

Concentració clorur sòdic 10 gr/l 
Concentració en Sulfats  2,5 gr/l 
pH     entre 6 i 12  

 

LIMITACIO DE CABAL La parcel·la industrial P50 haurà d’adaptar els seus processos i 
abocaments per complir aquestes especificacions d’abocament en volum i qualitat. Caldrà que 
disposi de dipòsits pulmó i limitadores de CABAL per aquest fi, indispensables per al bon 
funcionament de la instal·lació.  

 

Els diàmetres finalment adaptats en el projecte seran tals que puguin suportar aquest cabal amb 
un nivell de resguard proper al 50%, respecte al calat en règim uniforme 

 

TERRITORI I EMPLAÇAMENT 
Les obres estan situades majoritàriament al terme de Santa Margarida de Montbui, en els terrenys 
periurbans del nucli de Sant Maure, entre el polígon de Plans de la Tossa i el riu Anoia. Una petita 
fracció e l’obra (el darrer tram fins de uns 40 metres) pertany al nucli d’Igualada.  

Santa Margarida de Montbui s'estén amb una superfície de 27,58 km2 pel centre de la conca 
d'Òdena a la banda dreta del riu Anoia. Emmarcat dins de la comarca de l'Anoia, el municipi rep la 
influència d'Igualada amb la qual limita al nord, i al llarg del seu perímetre entra en contacte amb 
els municipis de Jorba, Vilanova del Camí, Carme, Orpí, St. Martí de Tous i Sta. Maria de Miralles. 

L’Obra es troba situada en plena Conca d'Òdena amb predomini de relleus suaus, però amb 
territoris més elevats a la vessant sud occidental del municipi de Montbui.  

 

La zona té un clima de transició entre el continental, característic de la zona de la Segarra, i el 
clima més suau, mediterrani i més propi de territoris com el Penedès. La duresa climàtica dels 
territoris d'interior queda suavitzada per les serres que limiten la conca d'Òdena a ponent, i al 
nord. Les temperatures mitjanes oscil·len pels volts de 15 ºC a l’hivern, tot i això s'assoleixen 
sovint els – 5ºC. I fins a 35ºC a l’estiu, amb important amplitud tèrmica. La forma de cubeta de la 
conca d'Òdena fa que en períodes anticiclònics, els fenòmens d'inversió tèrmica, que són l'origen 
de les boires i glaçades, apareguin amb freqüència durant l'hivern.  

Emplaçament 
L’obra es situa íntegrament en terrenys parcialment urbanitzats i camins de titularitat pública entre 
el polígon de Plans de la Tossa i el C/Rec d’Igualada, a l’est del Nucli de Sant Maure (TM santa 
Margarida de Montbui) i al Sud del nucli d’Igualada 

La zona afectada per les Obres, correspon al Polígons de Plans de la Tossa, la variant Sud de la 
C-37, els masos de Can Planell (molins de la font Trobada) i Cal Migris, en l’altiplà del sector de 
Muntanya del Pi i Plans del Pare Mariano. Posteriorment es baixa fins a les lleres del riu Anoia per 
creuar aquest i entrar en la trama Urbana d’Igualada 

En cap cas s’ocupen terrenys de titularitat privada. Es poden observar fins a un total de 4 
tipologies d’ocupacions i naturalesa dels terrenys d’acord al tractament urbanístic, reflectit en les 4 
separates esmentades. 

 

Es tracta d’una zona planera al bell mig de la Conca d’Odena, envoltat de zones i camps agrícoles 
de secà, sobre-elevada, amb baixa densitat de població, però molt propera a centres fortament 
urbanitzats i desenvolupats, fet que l’àrea afectada pel projecte funciona com a pulmó de la 
població del voltant.  

Els terrenys son força argilosos genéricament, al quedar circumscrits als dipòsit al·luvials de la 
Conca d’Ódena, i només en la part més baixa de tot el traçat, en els darrers 360 metres 
aproximadament, tenim afloraments importants de roca (margues blaves de l’Eocè) que per 
fenòmens erosius, han quedat exposats sense tantes alteracions.  
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SOLUCIÓ PROJECTADA COL·LECTOR INDUSTRIAL 
El col·lector es composa de 2 tipologies diferents, per donar resposta a necessitats tècniques 
diferents. Un primer tram per gravetat (d’uns 120 + 1193 = 1313 ml), i un darrer tram per creuar el 
riu Anoia de 183 ml que funciona a pressió amb descàrrega controlada tipus Sifó+Cisterna 

 

Tram per Gravetat 

El ramal principal es comprosa d’un col·lector per Gravetat solventat amb canonada de Polietilè llis 
DN315 i DN350 PN10 amb termosoldadura, per dotar aquest element d’un grau d’estanqueitat i 
fiabilitat superior a les solucions convencionals amb junta elàstica, alhora que elevada resistència 
química. 

Es tracta d’un primer Ramal Urb ( L=132m)  que surt de la part alta de la urbanització amb 
canonada PEAD DN315 PN10 i una pendent entre el 1,0 i el 6,0 %. Discorre per la zona verda -i 
traçat previst de vial peatonal- del Polígon Plans de la Tossa, en paral·lel a la C-37 

Un segon ramal RAMAL P50 (L=1193m) surt de la part baixa per recollir les residuals dels peus de 
finca (parcel·la P50 i contigües). Canonada PEAD DN315 i DN350 PN10 amb una pendent 0,6 i 
6,0% 

Tots dos ramals s’ajunten en el POU PR03 (PK 0+100) a una fondària de 2,85, necessària per 
poder creuar una cuneta d’aigua de peu de talús.  

A partir d’aquest moment el conducte segueix el camí públic en el Ramal comú, amb canonada 
PEAD DN355per a pendents compresos entre un 0,6% i un 1% i amb canonada PEAD DN315 
PN10 per a pendents superiors al 1% i fins a un màxim de 6%. Al PK 0+180 es creua en un pas 
existent sota la C-37 i en paral·lelisme a la canonada de A.Artés. Al PK 0+230 s’inicia un corriol 
(antic camí ral) amb limitacions d’espai i amb l’existència de l’antiga mina d’aigua de la Font 
Trobada, propietat d’Aigües d’Artés (total 285 ml). Seguidament la traça agafa el camí principal, 
ample dels Plans del Pare Mariano, fins al PK 1+000 on creua la conducció ATL i inicia el descens 
des de l’Altiplà cap a la llera de l’Anoia i la cambra de càrrega. 

Aprox cada 50m es disposa un pou de registre / gir / salt segons pertoqui. Els primers es 
dissenyen amb la particularitat que son amb canonada continua soldada i passant de manera que 
no hi ha junta entre el pou i la canonada. 

Les fondàries compreses entre 0,80 i 3,30 resten fortament condicionades a dotar-li una pendent 
mínima i el traçat del camí. Entre el pou PR05 i pou PR07 en el PK 0+230 existeix un punt alt del 
camí que obliga a fondàries de fins a 3,30 metres (inici del corriol del molí de Cal Planell), i el 
mateix succeeix en un segon tram entre el pou PR18 i PR20 (PK 0+880) a l’alçada de Cal Migris 

Tram per Sifó 

A partir d’aquest punt (PK 1+225) els funcionament del col·lector ha de variar. Caldrà creuar el riu 
Anoia amb un sifó d’aigües residuals (veure estudi alternatives Annex 06).  

Per aquest cas es considera una Cisterna de Càrrega (similar a les cisternes de WC) situada a la 
cota +304 (terreny) amb una capacitat de 25m3 útils i un conducte de descàrrega controlada amb 
vàlvula motoritzada al final de línia.  

Aquest sistema sempre manté en càrrega la canonada i provoca descàrregues controlades en 
funció de l’ompliment de la cisterna o del temps. L sifó = 183  que creua el riu Anoia, amb una 
canonada especial de PEAD DN200 PN10 SP interior TEFLONAT que genera baixa residència a 
la incrustació, elevada residència química i mínima propagació de fissures 

Aquesta canonada  resta protegida en una rasa formigonada i un mantell d’escullera amb P= 400 
en creuar el riu Anoia. A partir del PK 1+365, la canonada comença a ascendir per marge 
esquerra de l’Anoia, perfora un mur de formigó i entra a l’arqueta de control de descàrregues, ja 
en la Ronda del Rec. 

En aquest punt (PK1+400) i dins les voreres de la Ronda del Rec es situa una arqueta de 1,70 x 
0,80 i una fondària de 1,20 acabada amb tapa de fosa tipus doble D400, que allotja la vàlvula de 
guillotina motoritzada, més una comporta de seguretat, i els sensors de pressió necessaris per fer 
funcionar el sistema.  

En un armari adossat al mur, situarem un petit quadre elèctric de protecció i un microprocessador 
de gestió de les descàrregues, d’acord als nivells, sondes de pressió i un rellotge astronòmic. 
També cal ubicar-hi un equip de senyal tipus Sofrel LS10 per enviar als centre de comandament 
de IDR (EDAR Curtidors), possibles senyals, d’alarma o nivells 

Cisterna: 

La càmera de càrrega (PK1+220) es produït per un dipòsit pulmó de 24,50 m3 de formigó armat. 
Cal situar-lo en el camí, per aquest motiu és completament soterrat, rectangular, executat in situ, 
amb unes dimensions de 2,5m ample interior i 4,90m llarg i una alçada total de 2,50m 

Tot executat en formigó armat HA-30/F/20/XD2+XA2, amb parets de 25cm , llosa de fonament 
30cm (directament sobre la marga) i llosa de coberta transitable de 25cm de gruix. Accés 
mitjançant tapa de DN600 D400 

Resum funcionament de sistema Cisterna: 

 Cisterna de càrrega (PK 1+220) disposa de 
fins a 4 boies de nivell 

 La senyal de les 4 boies de nivell es 
trasllada per cable fins al pericó de 
valvuleria (PK1+400) 

 En aquesta mateixa arqueta / pericó 
disposem d’un nivell presostàtic d’alta 
sensibilitat, que és REDUNDANT per 
seguretat amb la resta de les boies 

 Quan el Nivell N en la cisterna de càrrega 
està Molt Baix (N0), cisterna està quasi buida i cal tancar la vàlvula per no buidar = 
desencebar la canonada 

 Quan el Nivell N en la cisterna de càrrega està Baix (N1), cisterna està buida, però encara 
té una descàrrega per realitzar temporitzada en el temps....cal tancar la vàlvula per no 
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MEMÒRIA 5 

buidar = desencebar la canonada excepte si ha passat 24h que es permet superar la 
consigna i fer una descàrrega fins a N0 

 Quan el Nivell N en la cisterna de càrrega està Alt (N2) es dona instrucció d’Obrir la vàlvula 
motoritzada per buidar la cisterna fins a N1 

 Quan el Quan el Nivell N en la cisterna de càrrega està Molt Alt (N3) es dona instrucció 
d’Obrir la vàlvula motoritzada per buidar la cisterna fins a N2, alhora que s’envia senyal 
d’alarma per risc de sobre-eiximent al centre de Control.  

 
SOLUCIÓ ALTRES CANONADES 
Canonada Retorns A.Industrials  

En paral·lel a la canonada de col·lector per gravetat, es disposa d‘una doble canonada en direcció 
oposada i prevista per conectar-se en un futur a la xarxa de retorns d’aigües industrials de iDR, 
que retornarà a capçalera les aigües del tractament Terciari i de la ERA en la EDAR Curtidors. 

Sense dades de cabals i qualitats, el promotor demana una Canonada PEAD DN90 PN10 per a 
retorn d’aigua tractada (regenerada) i una canonada PEAD PN63 PN10 per a les aigües de 
salmorres. 

A la fi es tracta doncs de 1385 x 2 ml de canonada pel mateix traçat, però sense arribar al ramal 
PUrb.  

Es disposen de fins a 2 pous amb PREVISIÓ de Ventoses i per això es prepararà cada pou (que 
allotjarà les futures 2 ventoses, compartint espai), la derivació, i la vàlvula de bola, però no es 
muntarà la ventosa finalment, per la manca de sentit de instal·lar un equip que sense aigua i 
sense previsió temporal de funcionament, es farà malbé. 

Mitjançant bandes de senyalització es preveu diferenciar cada una de les canonades 

Canonada restitució Mina A.Artés 

Entre el PK 0+160 i 0+370 (molt aproximadament) la canonada discorre en paral·lel a l’antiga mina 
de A.Artés. Però és el en tram de corriol (Pk 0+250 i 0+370) que aquest mina és superficial, en 
format canal tapat amb pedra o ceràmica (s’estima que té més de 120 anys) i durant les obres 
està en risc d’esfondrament.  

Per aquest motiu, es preveu un by-pass definitiu de la galeria, amb una canonada de PEAD 
DN200 i longitud de 200 ml, que primer s’instal·la per permetre seguir subministrant, i 
posteriorment es deixa soterrada i identificada en rasa comuna al llarg del corriol. Es tracta doncs 
d’un servei afectat considerat. 

Canonada Abastament masies disperses 

Finalment, es preveu entre els PK 0+000 i PK0+800, deixar-hi preparat una canonada PEAD 
DN40 PN10 per al possible subministrament als nuclis/masos habitats de Molí de Can Planell de 
Dalt, Molí de Can Planell de Abaix i Cal Migris, que han manifestat el seu desig de poder-se 
connectar a una xarxa d’abastament d’aigua potable controlada (A.Artés). 

D’aquesta manera s’optimitza el recurs d’obrir rasa i es permet en un futurs proveir d’aigua potable 
de qualitat als esmentats punts des de la xarxa d’aigües d’Artés al polígon de Plans de la Tossa 

Rasa Conjunta 

A resultes de tot plegat resulten unes rases variables entre 2 canonades mínim i fins a 5 
canonades en alguns punts (especialment corriol Pk 0+250 i 0+500). Per això i donades les 
enormes dificultats d’espai, cal ser molt curosos i optimitzar al màxim la fondària i l’amplada de la 

mateixa. Les distàncies dissenyades son mínimes, amb una amplada entre 1,20 i 1,80, i fondàries 
entre 1,00 i 2,00 de manera general (puntualment entre 0,80 i 3,30).  

Rebliment amb llit de sorra i bandes de senyalització per diferenciar cada tipologia d’aigua. Reblert 
general amb terres de la pròpia obra i finalment restitució de camins amb estesa de tot-ú per 
recuperar-los. 

Passera creuament Torrent Ramal Urbanització 

La separata 1, en el ramal de la urbanització del polígon, es necessari creuar un petit torrent /rasa 
que ha de ser compatible amb la futura urbanització. A petició de INCASOL i Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui es projecta l’Obra Civil per donar continuïtat a aquest futur vial peatonal a 
uns 2,0m de la canonada prevista PK0+120. 

Es proposa una passera realitzada amb placa alveolar 25+5 de una llum de 8,45m i una amplada 
total exterior de 2,40m (amplada útil 2,20), recolzada sobre 2 móduls d’estreps apantallats de 
2,40m amplada i 45cm de gruix que encasten fins a 2,20 en el terreny natural. 

La estratègia seguida en aquesta cas ha estat NO ALTERAR el règim hidràulic existent en 
aquest punt de l’actual torrent, amb el que la nova infraestructura de la passera, no altera 
les làmines d’aigua en règim permanent o transitori de l’estat actual. 
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S’ha realitzat un càlcul al respecte; hidrològic i hidràulic simplificat (règim uniforme), obtenint una 
làmina d’aigua de 21cm en estat actual i fins a 31cm en un estat futur (escenari de conca 
pessimista). El gàlib en aquest punt és superior al 1,80m, restant per tant àmpliament justificat la 
capacitat hidràulica de la passera i la nul·la interferència respecte a l’actual escenari de 
funcionament. 

Els acabats, paviments finals, o possibles baranes (si son compatibles) de la passera resten 
fóra de l’àmbit del present projecte, així com la urbanització, accessos  i el propi camí peatonal 
que es correspon amb la passera, que haurà de formar part del corresponent projecte 
d’urbanització. 

Altres 

Finalment s’ha considerat també les mesures d’integració de l’EIIP, per corregir impactes, integrar 
l’Obra i recuperar talussos afectats o xarxes de drenatges. 

Especialment important també es tornar a reconstruir la funció de corriol, per evitar el pas de 
vehicles motoritzats 

 

S’ha elaborat un Pla d’Obra, en forma de diagrama de temps-activitats (Gantt) representatiu de la 
programació de les obres, amb indicació del termini total previst per l’acabament de les mateixes. 
D’acord amb aquest Pla que s’inclou a l’Annex núm. 8, s’ha estimat el termini d’execució de les 
obres en vint-i-dos (22) setmanes. Aproximadament 5 mesos. 

Els terminis d’execució queden desglossats de la següent manera: 

 SEPARATA 1:  5 setmanes 
 SEPARATA 2:  12 setmanes 
 SEPARATA 3:  4 setmanes 
 SEPARATA 4:  3 setmanes 

Les obres tenen una complexitat constructiva afegida: 

No es disposa de terrenys privats per executar les obres, a petició del mateix promotor. Per tant 
tot ha d’ocupar provisionalment i definitivament camins o espais de titularitat pública (no existeixen 
expropiacions). Per això no es possible realitzar acopis o Obres de Fàbrica desplaçades de l’eix i 
per tant les afectacions a la vialitat de les obres és important. 

Per aquest motiu es preveu executar les Obres en diferents ETAPES, de manera que minimitzem 
en la mesura del possible les afectacions als veïns, tot i que no sempre serà possible al 100%. ES 
preveu de manera resumida: 

ETAPA #1. Execució de Ramals P50 i PUrb. El Ramal PUrb no provoca alteracions en mobilitat o 
accessibilitat. Tram de rasa o del tronc principal fins al PK 0+520.  Accés a Cal Planell ( Molins 
Font Trobada i cal Migris) normal a través dels seus accessos normals. 

Accessos secundaris a camps de conreu del sector sud a través de vials secundaris alternatius 
(actual camí parcel·la P50). Pas sota la C-37 tallat i pas alternatiu per Polígon Plans de la Tossa. 

Durada de l’Etapa: 8 setmanes 

 

 

ETAPA #2 Execució del tram Central de Rasa pel camí principal, entre el PK 0+520 i el Pk 1+060.  

L’accés a Cal Planell 1 i 2 es realitza pel camí principal i puntualment (mentre la rasa es troba 
oberta entre el mas i la cruïlla (PK 0+640) es realitza pel corriol ara ja habilitat a una amplada de 3 
metres. 

 

L’accés a Cal Migris es realitza per una banda o l’altre del camí en funció de tram que estigui 
obert.  
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 Amb la rasa oberta entre el Pk 0+640 i el Pk 0+770, l’accés es realitza pel camí principal 
però sentit Sud. 

 Amb la rasa Oberta entre el pk 0+770 i 1+060 l’accés es realitza des del mateix camí però 
sentit nord 

Durada de l’Etapa: 8 setmanes 

ETAPA #3. Entre el Pk 1+060 i el Pk 1+400, no hi ha interferències destacables a la mobilitat i es 
pot realitzar les Obres tallant el camí principal. En aquest punt també caldrà fer la cisterna i per 
tant l’ocupació total del camí, com a zona d’acopi de terres i materials. 

A part cal considerar també l’afectació al tall del carrer del la Ronda del Rec (Pk 1+400 fins pk 
1+410), a on s’haurà de fer una rasa transversal a una fondària mínima i per tant no suposarà una 
problemàtica diferent a un tall de carrer amb alternança de circulació i en un espai de temps molt 
acotat 

Els accessos a les finques habitades estan restituïts al seu règim normal. 

Els accessos a finques queden garantits al seu camí normal, excepte a la zona directament 
interceptada a on existeix el camí de la Creu del Maginet (bifurcació en Pk 1+060) que serveix 
d’accesos a la majoria de finques o alternativa 

Durada de l’Etapa: 10 setmanes 

 

 

Tal i com es pot observar als plànols (document núm 2) i a l’Annex núm 9, no existeixen 
Expropiacions. Tota la traça així com les obres de fàbrica es dissenyen per restar dins d’espais 
públics: DPH o Vialitat Pública 

Concretament i a mode de resum: 

 Ramal PUrb, discorre pel Zona Verda, del Polígon Plans de la Tossa. Parcel·la 61 

 Ramala P50 i Ramal Conjunt: Discorre per camins actuals (camí de la Creu de Maginet) o 
corriol (antic camí de carros d’amplada superior als 3metres entre Montbui Poble i 
Igualada) de titularitat pública, fins al PK 1+340 

 Ramal Conjunt,, entre el PK 1+340 i 1+395, forma part de Llera del riu Anoia, en zones de 
Policia i servitud i Domini Públic Hidràulic 

 Ramal Conjunt entre Pk 1+395 i Final pk 1+410, vialitat Igualada ( C/ Rec) 

 

Consultades les bases de dades del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, a través 
d’aplicatius de BBDD tipus WWS i vist l’entorn de l’obra, no apareix cap afecció a zones marítimo-
terrestres. 

Consultat els “Plans d’Espais d’Interès Natural de la Generalitat de Catalunya” (PEIN) i el pla 
Xarxa Natura 2000 es constata que la ubicació descrita no es troba dins de cap dels dos espais 
protegits.  

Les obres es situen en un entorn amb baixes proteccions. 

A destacar exclusivament: 

 Es defineix com una zona de protecció envers la contaminació lumínica tipus E2 

 En el creuament del riu Anoia, efectivament es creua una llera pública i per aquest motiu es 
considera l’ocupació temporal i servitud en zona de policia, en zona de DPH i zona de 
Servitud. No es té constància d’altres DPH significatius 

 

Extracte de espais protegits segons legislació ambiental. Inclòs entre altres, Zona PEIN i Xarxa Natura 2000, Aquaifers, zones 
humides, contaminants nitrats, acústica o lumínica pròxima a les obres. . Font: Gencat.cat Hipermapa 

 

Espais territorials amb legislació específica ambiental / altre 

Zona de projecte 
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• Zona de DPH d’acord al DECRETO LEGISLATIVO 3/2003, de 4 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña. (DOGC  
núm.  4015  publicado el  21/11/2003)  

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=3
12716 

El Projecte requereix d’acord a al legislació Actual, la redacció d’un EIIP.  Aquest document es 
tramita externament i complementari al present projecte, tot i que incorporem dins el 
pressupost, les despeses que se’n deriven. En el DOCUMENT NÚMERO 2 – PLANOLS, 
adjuntem el plànol resultant de l’esmentat Estudi, així com en el DOCUMENT NÚM 4, 
PRESSUPOST incorporem les despeses d’executar l’EIIP. 

 

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre, per el qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, s’ha redactat un Estudi de 
Seguretat i Salut, que es desenvolupa en l’annex núm. 10.  

Es justifica la redacció d’aquest document donat que SÍ es produeix el tercer dels supòsits descrits 
en l’article 4, i atenent a que en el cas de compliment d’algun s’obliga a l’elaboració de l’Estudi de 
Seguretat i Salut.  

Es detallen a continuació els esmentats supòsits.  

 El Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) inclòs en el projecte sigui igual o superior a 
450.000 euros.  

 Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant en algun moment a 
més de 20 treballadors simultàniament.  

 El volum de mà d’obra estimada sigui superior a 500 treballadors – dia (suma dels dies de 
treball del total de treballadors a l’obra).  

 En les obres de túnels, galeries, conduccions soterrades i preses.  

 

El termini de garantia i explotació serà d'1 any, a comptar des de l’acta de recepció de les obres. 

 

Segons preveu la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector públic, serà exigible 
classificació només per a contractes d’obres de valor d’execució de contracte igual o superior a 
500.000€.  

Els licitadors han de comptar amb les condicions prèvies d’aptitud per a contractar amb 
l’Administració. Dites condicions es podran acreditar mitjançant els mecanismes previstos en 
l’esmentada Llei.  

Tanmateix en contractes d’obra d’import inferior a aquesta quantitat que no requereixen 
classificació els plecs hauran de recollir la identificació del grup o subgrup i categoria de 
classificació pel tal que els empresaris puguin acreditar la seva solvència mitjançant la seva 
classificació.  

En aquest cas al NO TRACTAR-SE d’una licitació per part d’un organisme públic. NO ES 
EXIGIBLE una classificació a l’adjudicatari, i nomes amb caire ORIENTATIU PER AL 
PROMOTOR, es proposa una classificació d’acord a les taules de  l’article 25 del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 
1098/2001 de 12 d’Octubre i modificat en el RD 773/2015 de 28 d’Agost: 

Grup E, Subgrup 1, Categoria 3 – Obra hidràulica Abastament / Sanejament, 

Atès que el termini d’execució de les obres és de 5,0 mesos no es preveu revisió de preus. 

 

El Present Projecte està integrat pels documents següents: 

DOCUMENT NÚM. 1 – MEMÒRIA I ANNEXES 

 MEMÒRIA 
 ANNEX NÚM.1 : TOPOGRAFIA 
 ANNEX NÚM.2 : GEOTÈCNIA 
 ANNEX NÚM.3 : CARACTERITZACIÓ DE LES AIGÜES 
 ANNEX NÚM.4 : CÀLCULS HIDRÀULICS 
 ANNEX NÚM.5 : CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 ANNEX NÚM.6 : ESTUDI ALTERNATIVES 
 ANNEX NÚM.7 : REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 ANNEX NÚM.8 : PLA DE TREBALL 
 ANNEX NÚM.9 : EXPROPIACIONS I PLANEJAMENT 
 ANNEX NÚM.10 : SERVEIS AFECTATS 
 ANNEX NÚM.11 : JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 ANNEX NÚM.12 : CONTROL DE QUALITAT 
 ANNEX NÚM.13 : GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 ANNEX NÚM.14 : ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

DOCUMENT NÚM. 2 – PLÀNOLS 

 PLÀNOL 1: Situació i emplaçament 
 PLÀNOL 2: Topografia i estat actual 
 PLÀNOL 3: Planta General  
 PLÀNOL 4: Planta Parcial 

4.1. Separata 1 
4.2. Separata 2 Sud 
4.3. Separata 3 
4.4. Separata 2 Nord 
4.5. Separata 4 

 PLÀNOL 5: Perfil Longitudinal 
5.1. Separata 1 
5.2. Separata 2 Sud 
5.3. Separata 3 
5.4. Separata 2 Nord 
5.5. Separata 4 

 PLÀNOL 6: Seccions transversals 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=312716
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=312716
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=312716
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=312716
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=312716
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 PLÀNOL 7: Seccions Tipus i detalls 
 PLÀNOL 8: Estructures 
 PLÀNOL 9: Ocupacions  
 PLÀNOL 10: Mesures integració paisatgística 

 

DOCUMENT NÚM. 3 – PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT NÚM. 4 -  PRESSUPOST 

 

Partint del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte constructiu i aplicant-lo als  amidaments 
obtinguts, s'ha elaborat el pressupost d’execució material. Els valors totals del pressupost són els 
següents: 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 445.121,27€ 

13% Despeses indirectes 57.865,77€ 

6% Benefici Industrial 26.707,28€ 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA  
(Abans IVA) 

 529.694,32€ 

IVA (21 %) 111.235,81 € 

 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
 (IVA inclòs) 

640.930,13€ 

 

El Pressupost d'Execució Material puja la quantitat de 445.121,27€ (quatre-cents quaranta-cinc 
mil, cent vint-i--un euros amb vint-i-set cèntims). 

El Pressupost d’Execució per Contracte s’obté incrementant l’anterior en un 13% en concepte de 
Despeses Generals, segons es fixa en l’Ordre Ministerial de 23 de novembre de 1987, i en un 6% 
en concepte de Benefici Industrial; A la suma obtinguda s’ha afegit un 21% en concepte d’Impost 
del Valor Afegit (I.V.A.), resultant un total de Pressupost d’Execució per Contracta de 640.930,13 € 
IVA inclòs.  (sis-cents quaranta mil, nou-cents trenta euros amb tretze cèntims). 

 

 

SEPARATA 1 
PEM SEPARATA1 44.277,62 € 

13% Despeses indirectes  5.756,09 €  

6% Benefici Industrial  2.656,66 €  

PEC SEPARATA 1   (Abans IVA)  52.690,37 €  

IVA (21 %)  11.064,98 €  

PEC SEPARATA 1   (IVA inclòs)  63.755,35€  

 

El Pressupost d'Execució Material de la Separata 1 puja la quantitat de 44.277,62€. El Pressupost 
d’Execució per Contracta és de 63.755,35€ IVA inclòs. (seixanta-tres mil set-cents cinquanta-
cinc euros amb trenta-cinc cèntims). 

 

SEPARATA 2 
PEM SEPARATA2 291.552,05 € 

13% Despeses indirectes  37.901,77 €  

6% Benefici Industrial  17.493,12 €  

PEC SEPARATA 2   (Abans IVA)  346.946,94 €  

IVA (21 %)  72.858,86 €  

PEC SEPARATA 2   (IVA inclòs)  419.805,80 €  

 

El Pressupost d'Execució Material de la Separata 2 puja la quantitat de 291.552,05 €. El 
Pressupost d’Execució per Contracta és de 419.805,80 € IVA inclòs.  (quatre-cents dinou mil, 
vuit-cents cinc euros amb vuitanta cèntims). 

 

SEPARATA 3 
PEM SEPARATA3 

78.996,11 € 

13% Despeses indirectes  10.269,49 €  

6% Benefici Industrial  4.739,77 €  

PEC SEPARATA 3   (Abans IVA)  94.005,37 €  

IVA (21 %)  19.741,13 €  

PEC SEPARATA 3   (IVA inclòs)  113.746,50 €  

 

El Pressupost d'Execució Material de la Separata 3 puja la quantitat de 78.996,11 €. El 
Pressupost d’Execució per Contracta és de 113.746,50 IVA inclòs.  (cent tretze mil set-cents 
quaranta-sis euros amb cinquanta cèntims). 

 
SEPARATA 4 

PEM SEPARATA4 
30.295,49 € 

13% Despeses indirectes  3.938,41 €  

6% Benefici Industrial  1.817,73 €  

PEC SEPARATA 4   (Abans IVA)  36.051,63 €  

IVA (21 %)  7.570,84 €  

PEC SEPARATA 4   (IVA inclòs)  43.622,47 €  
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El Pressupost d'Execució Material de la Separata 4 puja la quantitat de 30.295,49 €. El 
Pressupost d’Execució per Contracta és de 43.622,47 € IVA inclòs.  (quaranta-tres mil, sis-cents 
vint-i-dos euros amb quaranta-set cèntims). 

 

El present projecte conté els documents necessaris per poder executar correctament l’actuació 
descrita, al mateix temps que defineix detalladament els elements de l’obra per la construcció del 
col·lector d’aigües industrials i les canonades d’aigües regenerades o potables entre el polígon 
Plans de la Tossa i el C/Rec d’Igualada.  

Amb l’exposició de tot el que precedeix, donem per tancada la Memòria del present document. 

 

Santa Margarida de Montbui,  
Juny de 2022 

 
 
 
 

J.Oriol Martí i Falguera 
ECCP col·legiat 17.400 

TRANSPÀRENTA 
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A01. TOPOGRAFIA 

 

 

 
1.- INTRODUCCIÓ 

A continuació es presenten els treballs de la nota topogràfica realitzada per DRONECALAF, soat 
la direcció del tècnic Marcel Perramon, dels treballs de l’aixecament de la traça i del perfil 
longitudinal realitzats al maig de 2022  

 

 

2.- NOTA TOPOGRAFIA 
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A02. GEOTÈCNIA 

 

 

 
1.- INTRODUCCIÓ 

A continuació es presenten els treballs de la nota geotècnica realitzada per GEOPROJECTES, 
Montse Ferrús al maig de 2022. 

Al tracta-se d’una traça de rasa i canonada, no es considera un estudi geotècnic complert, però sí 
una Nota de revisió dels terres i especialment en la zona de creuament del riu Anoia i de la 
cisterna de càrrega del sifó. 

S’ha utilitzat com a eina complementaria l’estudi geotècnic de l’Accés Sud – viaducte sobre el riu 
Anoia, a escassos 50 metres aigües avall de l’encreuament de l’Anoia proposat en el projecte i de 
la cambra cisterna 

Especialment en aquesta zona apareixen afloraments rocosos (íntegrament en l’arqueta) en les 
marges blaves del Eocè de la Conca d’Ódena. Les capacitats estructurals i la competència 
d’aquest estrat (sempre que es mantingui poc exposat) és molt elevat  

La llera d’aigües baixes del riu també està constatat que aflora per erosió, la roca marga i per tant 
el creuament del riu serà en la seva part més baixa, directament sobre la llosa de pedra 

 

 

2.- NOTA GEOTÈCNICA 
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A03. CARACTERITZACIÓ DE LES AIGÜES 

 

 

 
1.- INTRODUCCIÓ 

El col·lector Industrial recollirà les aigües en qualitat i quantitat estipulades pel propi promotor de 
les obres IDR (Igualadina de Depuració i Recuperació), d’acord a la informació rebuda. Aquesta 
informació es especialment aplicable al Ramal P50 

Per altre banda, el Ramal URB, no té cap especificació, i es deixa com a previsió i hauran de ser 
els mateixos IDR que estipularan en funció de la càrrega assumible aigües avall o el règim 
d’abocaments d’un ramal i altre, les condicions qualitatives i quantitatives. 

 

2.- QUALITAT DE LES AIGÜES DE DISSENY 

A partir de la informació rebuda per part de IDR: 

AIGÜES INDUSTRIALS: 
Els límits de vessament per al col·lector estipulats per IDR son: 

Concentració clorur sòdic 10 gr/l 
Concentració en Sulfats  2,5 gr/l 
pH     entre 6 i 12  

 

Les característiques de disseny aproximades de l’aigua residual provinent de la industria de la pell 
ramal P50 esperables: 

pH      entre 8,5 i 11 unitats (*) 
Matèria en suspensió      5.500 - 6.500 p.p.m. 
DQO                                   6.500 - 7.500 p.p.m. 
Nitrogen total                       450 - 500 p.p.m. 
Conductivitat                     10.000 - 12.000 microsiemens  
Temperatura   entre 20 - 30 ºC segons sigui estiu o hivern. 

 

La conductivitat es deguda en part a clorurs i en part a sulfats. Uns 7 - 9 gr / litre de clorur sòdic  i 
entre 7 - 9 gr / litre de sulfat sòdic.  

Calç precipitada en forma de sulfat 1 gr. / litre. 

També hi haurà greix saponificada amb calç que es el que fa incrustacions. 

(*) Està prevista fer una correcció de pH de l' aigua residual abans de lliurar-la al col·lector.  La 
correcció es farà amb NaOH fins a pH 8,5 tal i com fem en les aigües de IDR en les principals 
fabriques per tal de evitar despreniment de sulfhídric en el col·lector. Originalment passa de un pH 
6-11 a 8,5-11 amb la correcció 

 
Nota: D’acord a les taules de resistències químiques ASETUB, el polietilè és resistent a 1) clorur 
sòdic en S.S. (solució saturada)  a 20ºC i 60ºC, 2) sulfat sòdic en S.S. (solució saturada)  a 20ºC i 
60ºC, 3) Sulfat de Calç en S.S. (solució saturada)  a 20ºC i 60ºC, 4) Hidròxid sòdic en dilució al 
40% a 20ºC i 60ºC. Pel que es refereix al PH, no s’especifica, però esmena que “ únicamente los 
agentes oxidantes muy fuertes como peróxidos y ácidos en alta concentración, así como los 
halógenos, lo atacan después de una actuación permanente y prolongada”  

 

ALTRES AIGÜES RESIDUALS 
Les futures ampliacions de punts d’abocament hauran d’estar limitades a prescripcions per part 
del gestor IDR. En tot cas, es podrà acceptar a nivell qualitatiu Aigua assimilable a RESIDUAL 
URBANA 

Nota: D’acord a les taules i caracteritzacions de resistències químiques ASETUB, el polietilè és 
resistent a aigües de vessament urbanes tipus 

 
AIGÜES DE RETORN SALMORRA 
L’Aigua de salmorra, no té especificació per part del client, però es considera aigua potable amb 
nivell de conductivitat equiparable a la Industrial i concentració de sals també. Per aquest motiu: 

pH      entre 6 i 8 unitats 
Clorur Sòdic                    16-20 gr/litre  
Temperatura   entre 20 - 30 ºC segons sigui estiu o hivern. 
 

Nota: D’acord a les taules i caracteritzacions de resistències químiques ASETUB, el polietilè és 
resistent a 1) clorur sòdic en S.S. (solució saturada)  a 20ºC i 60ºC, així com aigua de mar i 
terrenys salins  

 
 

AIGÜES DE RETORN NETA - REGENERADA 
El retorn d’aigües netes sortides del futurs tractament de nanofiltració o ósmosi de la planta EDAR 
d’Igualada i Terciari serà assimilable a un Aigua potable. 

 

3. CABALS DE DISSENY 

AIGÜES INDUSTRIALS: 
D’Acord a les dades aportades per IDR, el Ramal P50 ha de ser capaç d’absorbir els següents 
cabals: 

Cabal industrial: 700 m3/dia 70m3/h (t=10h) 

Cabal disseny: 1000 m3/dia 100 m3/h (t=10h) 
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La parcel·la industrial P50 haurà d’adaptar els seus processos i abocaments per complir aquestes 
especificacions d’abocament  

Això deixa 14 hores disponibles per altres abocaments i usos a la resta de futurs usuaris del 
col·lector 

Amb aquestes dades, la capacitat final del col·lector de tractament pot arribar en el pitjor dels 
casos en escenaris futurs per a 100m3/h x 24h = 2400 m3/dia queda disponible, front als 700 
m3/dia inicialment establerts (FP= 3,4) 

No hi ha aportacions admissibles de pluvials o aigües blanques 

Els cabals finals admissibles seran iguals o superiors a aquests valors. Es tracta de cabals d’aigua 
industrials i en cap cas existirà aportació de pluvials 

 
AIGÜES DE RETORN SALMORRA I AIGUA RETORN TRACTADA 
Es desconeix els cabals disponibles, però d’acord amb la propietat es preveu disposar d’un 
diàmetres, que ha de ser suficient per a dotar dels cabals necessaris: 

Retorn Salmorres   PEAD DN63 
Retorn Aigua Regenerada  PEAD DN90 
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En el present estudi, pretén donar justificació i dimensionament dels diferents elements que 
conformen el sistema de Sanejament Industrial en alta del Polígon Plans de la Tossa entre Santa 
Margarida de Montbui fins a la connexió amb els col·lector industrial de Igualada, per tal 
d’adequar-les a les actuals condicions i necessitats del projecte.  

En l’annex núm. 05 es pot observar l’anàlisi d’alternatives i la justificació que ha portat a fet un 
dimensionament amb un sistema mixt de col·lector per gravetat i un darrer tram amb Sifó, 
necessari per creuar el riu Anoia en condicions correctes. 

 

L'objecte del present estudi es dissenyar i comprovar tots els elements hidràulics necessaris per al 
sistema de sanejament del “PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL 
D’ADOBERIA I RETORNS D’AIGÜES REGENERADES ENTRE EL POLÍGON PLANS DE LA 
TOSSA I COL·LECTOR INDUSTRIAL IGUALADA – IDR (Anoia). Separates 1 a 4”. Entre altres 
són: 

--  Col·lectors per gravetat. 

--  Sifons 

--  Règim hidràulic passera 
  
 

S'han respectat els cabals de disseny previstos d’acord a l’annex núm. 03.Caracterització de les 
Aigües. Aquests valors son els mínims que corresponen en resum a la següent taula:  

Cabal industrial: 700 m3/dia 70m3/h (t=10h) 

Cabal disseny: 1000 m3/dia 100 m3/h (t=10h) 

Cabal de futur  150m3/h (t=4 h) 

 

Els cabals finals admissibles seran iguals o superiors a aquests valors. Es tracta de cabals d’aigua 
industrials i en cap cas existirà aportació de pluvials 

L’esquema bàsic hidràulic així com la nomenclatura dels diferents punts singulars es defineix en el 
següent esquema de referència. 

 

El sistema es composa d’un primer tram per gravetat a làmina lliure que recull les aigües de dos 
ramals, -anomenats ramals P50 i Urb-  i que un cop trobats en el col·lector troncal, discorren per 
gravetat fins a la cambra de càrrega del sifó.  

Un cop en aquest punt, per creuar el riu Anoia i poder abocar al col·lector industrial existent al 
C/Rec d’Igualada, cal canviar de règim a un tram amb conducció en càrrega, sifonat, amb una 
velocitat suficient per permetre l’arrosegament de sòlids i el manteniment net de la canonada 

 

Anem a justificar a cada un dels principals elements que configuren el sistema. Els criteris bàsics 
seran: 

Tram en làmina lliure:  

--  Cabal inferior al del sifó,  

--  Pendent mínim de 0,5%,  

--  Velocitat màxima ocasional 5m/s 

--  Diàmetre interior > 200mm 
 

Tram en sifó: 

--  Velocitat mínima 2m/s 

--  Diàmetre interior superior a 150mm 
 
Règim hidràulic passera 

--  Analitzar règim hidràulic actual 

--  Proposta que NO modifica l’actual règim 

--  Càlcul hidrológic Témez de cabals en escenari actual i futur 

--  Càlcul hidràulic règim uniforme secció actual escenari actual i futur 

--  Càlcul erosió transitori i dimensions escollera 

Cambra SIFO 

Ramal URB 

Troncal 

Riu Anoia 

Tram SIFO 

Ramal P50 

C/Rec 
Igualada 

SMM- Plans 
de la Tossa 
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BASES DE DISSENY: 
Com a criteris bàsics pel dimensionament dels col.lectors en règim lliure, funcionant per gravetat 
hem triat la formulació de Manning-Strickler, ampliament acceptada per calcular el règim uniforme 
en canals, col·lectors i endegaments en general.  Les principals consideracions a fer son: 

 

--  Exigències pel cabals a evacuar. Es necessari respectar una sèrie de condicionants tant de 
recollida d'aigües fecals com de les pluvials. 
 

--  Facilitat de construcció. L'ús  de materials, diàmetres y altres elements fàcilment 
disponibles en el mercat, que s'ajustin a les normes, en dimensions i en comportament. 
 

--  Manteniment. Aconseguir un bon funcionament de la instal·lació per tal d'evitar un excessiu 
i costós manteniment correctiu, facilitant així el manteniment preventiu, es fonamental. 
 

--  Economia. No es suficient en aconseguir que una instal·lació funcioni. Aquesta ha de 
comportar a més un cost raonable evitant els sobredimensionaments.  

 
Un vegada recollits totes les dades necessàries, s'efectua el càlcul segons formulació adequada i 
que més endavant descriurem amb precisió.  

Las principals limitacions a l'hora de dimensionar una xarxa de col·lectors per gravetat son: 

--  El calat. L'aigua ha de circular per la conducció en làmina lliure. En el cas de ser necessari 
el treball en càrrega de la conducció, el tram afectat haurà de calcular-se com un tram 
d'aigua a pressió. Un tram en el que al calat excedeixi la dimensió vertical màxima de la 
conducció, entra en càrrega, i per tant els càlculs deixen de ser vàlids segons la formulació 
que descriurem. Concretarem ,haurem de verificar que el grau màxim d'omplenat del 
col·lector no sobrepassi el 75 % de la seva secció útil. 
 

--  Velocitat mínima. Es normal considerar com a límit inferior de velocitat 0,5 m/s, a menys 
que existeixi una limitació de diàmetre mínim que impedeixi assolir aquesta velocitat en 
alguns trams, ja que per sota de 0,5 m/s apareixen processos de sedimentació i 
estancament. 
 

--  Velocitat màxima. La velocitat màxima de circulació és de 3 m/seg. en el cas d'aigües  
residuals i  6 m/seg en el cas de pluvials per tal d'evitar fenòmens d'erosió i sorolls. 
Aquests valors poden modificar-se a criteri del projectista. 
 

--  Pendents. La pendent mínima es recomana que no sigui inferior al 1% per PE-PVC i de 2 
% per canonada de formigó, i pel que fa a pendents màxims, en aquest cas seguim la 
pendent del terreny tot i que verificant sempre les velocitats.  En el present cas, es 
considera però una pendent mínima del 0,5%, verificant sempre les velocitats 

 
 
 
 
MATERIALS 
 

Cal determinar la rugositat superficial del tub o canalització amb la que fregarà l'aigua en 
moviment.. Una rugositat menor del material implica major velocitat en el tram. S'ha escollit un 
material com el Polietilè d'alta densitat amb uns valors de fregament molt baixos. 

 
La forma d'expressar la rugositat depèn, en gran mesura, del tipus de formulació que es vagi a 
utilitzar. En el caso més usual i que aquí aplicarem; la fórmula de Manning-Strickler, aquests 
són un llistat de possibles valors recomanats en la pràctica: 

 
 
FORMULACIÓ ADOPTADA. 
La fórmula de Manning-Sticker normalment aplicada en aquests casos, ens relaciona el calat de la 
secció, amb el cabal, la pendent i el material de la canonada o canal, en règim uniforme. 

Fórmula de Manning-Strickler 

Possiblement la fórmula més utilitzada per al càlcul de sanejament, s'expressa com: 

 

)
3

4(2

22

RhA
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=

  [Formula 1] 
 
 
essent: 

 

--  i : pendent unitària de la canonada 
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--  Q: Cabal en m3/s 

--  n: Coeficient de Manning. Aquest valor depèn del material (veure l'apartat Materials) i de la 
geometria de la canalització, tot i que usualment se sol menysprear aquesta última 
influencia. 

--  A: Secció de fluid (m2 ). 

--  Rh: Radio hidràulic, definit com àrea de fluid dividit entre el perímetre mullat. 
 

Pm

A
Rh =

  [Formula 2] 
 

--  Pm: Perímetre  mullat. 
 
Col.lectors de secció circular 

Per a col·lectors de secció circular, el radi hidràulic (Rh) en funció de l’altura de la làmina lliure ve 
determinat per la següent fórmula: 

 

( ) ( ) ( )

( )
R

R h R h h R

R
para h Rh =

 − +  −  −

 −


2 2

2
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  [Formula 3] 
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 [Formula 4] 
 
 

 on h, R i  són els paràmetres expressat a la següent figura: 

 

 
 on: 

--  h és l’altura de la làmina lliure a l’interior del col·lector circular. 

--  R és el radi de la secció interior del col·lector circular. 
 

I on el valor de l’angle central   es pot obtenir com: 

 

 =
−











−cos 1
R h

R
   [Formula 5] 

La capacitat de desguàs d’un col·lector correspon al seu funcionament a secció plena sense entrar 
en càrrega, amb I igual al pendent longitudinal del col·lector. Només en cas que aquest pendent 
sigui superior al 4 % s’haurà de valorar si la capacitat de desguàs està determinada per les 
condicions d’entrada, com si es tractés d’una petita obra de drenatge transversal. 

 

RESULTATS 
S’ha triat disposar en els conductes amb pendent entre un 0,5% i un 1,0% una canonada PEllis 
DN355 PN10 

S’ha triat disposar en els conductes amb pendent superior a un 1% una canonada PEllis DN315 
PN10 

En qualsevol dels casos el cabal màxim en aquestes condicions és superior als 150 m3/h 

Condicions de disseny normal 

Q DISSENY:    TRAM ÚNIC P50 + URB + TRONCAL 

Q (m3/h) Diàmetre 
int. (mm) 

n Pendent Froud Velocitat 
(m/s) 

Calat 
(m) 

% 
ompliment 

Observ. 

100 313 0.009 0,5 % 1,124 1,157 0.108 34,5 i mínim DN355 

100 277 0.009 1,0 % 1.631 1.561 0.093 33.7 DN315 

100 277 0.009 2,0 % 2.268 1.986 0.078 28.2 DN315 

 
Condicions límit 

Q MÀX TRAM ÚNIC P50 + URB + TRONCAL 

Q (m3/h) Diàmetre 
int. (mm) 

n Pendent Froud Velocitat 
(m/s) 

Calat 
(m) 

% 
ompliment 

Observ. 

150 313 0.012 0,5 % 0,87 1,08 0,157 50,2 Min. DN355 

150 277 0.012 1,0 % 1,20 1,40 0.137 49,6 DN315 

150 277 0.012 2,0 % 1,72 1,81 0.113 40,7 DN315 

150 277 0.012 6,0 % 2,97 2,69 0.084 30,4 Max. DN315 

 
Els resultats s'adjunten a continuació en les fitxes justificatives. 

Com es pot observar els calats disposen d’un marge de resguard suficient (seccions funcionant al 
40-50% aproximadament i unes velocitats màximes que arriben fins a 2 m/s, per a cabals de 
disseny. No es vol disposar de cabals superior per limitar l’entrada d’aigua al sifó. 
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INTRODUCCIÓ 
Per tal de salvar el riu Anoia (a tocar del nucli de Igualada i la Ronda del Rec – actualment en 
Obres) i el desnivell existent entre l’arqueta de trencament de càrrega i el final de conducció del 
ramal del col·lector, s’han estudiat diverses alternatives possibles, que es poden veure en l’Annex 
06: 

--  Tram per gravetat pont projectat 

--  Tram per gravetat nou aqüeducte 

--  Sifó impulsat amb una EB 

--  Sifó autonetejant per gravetat, amb arqueta de càrrega situada al final i pendent únic 

--  Sifó complert des del polígon amb l’arqueta de càrrega en inici 

--  Sifó per gravetat parcial: Tram per gravetat tradicional i la resta sifó gravitacional 
 

D’entre totes elles, només la darrera s’ha considerat viable per moltes i variades raons, recollides 
en l’Annex esmentat. Val a dir que l’opció finalment escollida no correspon a l’opció tècnicament 
més viable o funcionalment interessant. Dificultats administratives, espai, o de manteniment fan 
desestimar opcions clarament millors en gairebé tot els aspectes, i finalment ens veiem obligats a 
dissenyar un sifó per gravetat considerant minimitzar en la mesura del possible, l’efecte negatiu 
d’un sifó amb aigües residuals   

Finalment però és proposa realitzar el pas del sifó amb una arqueta de descàrrega automàtica per 
l’autoneteja del conducte, amb avantatges respecte a solució similar però bombejada: similar cost 
econòmic pel que fa a obra civil, menor cost en equips, eliminació de l’escomesa elèctrica i menor 
consum, que repercuteix en un menor manteniment. 

 
ESQUEMA: 
 
 

 
 

 
PROPOSTA DISSENY 
La solució proposada doncs consta dels següents elements: 

POU de regulació en capçalera, per tal d’acumular suficient volum d’aigua per fer-la circular a prou 
velocitat dins la conducció del sifó. S’ubica a la cota +304 del camí de la Torre del pare Mariano al 
marge dret del riu Anoia i lluny de la zona inundable 

CANONADA de polietilè TEFLONADA PEAD200 PN10, protegida en el pas del torrent 

VÀLVULA MOTORITZADA al final de conducció, per a regular el buidat del pou de regulació, 
alhora que la canonada es manté sempre plena d’aigua. L’obertura i tancament d’aquesta vàlvula 
es controlada de forma automàtica per una joc de boies en el  pou de capçalera, comandades per 
cable de senyal i un sistema d control redundant de seguretat amb pressòstat d’alta sensibilitat. 

 
BASES DE CÀLCUL 
Per a determinar les pèrdues de càrrega lineals i per tant el coeficient de fregament al llarg de la 
canonada s’ha utilitzat la fórmula de Colebrook: 
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on: 

  coeficient de frec. 
  Rugositat absoluta (m) 
D diàmetre interior de la canonada (m) 
Re núm. de Reynolds. 
  densitat del fluid que transporta la canonada (kg/m³) 
v  velocitat del fluid (m/s) 
  viscositat dinàmica del fluid (kg/ (m · s)) 
Q  cabal que circula per la canonada ( m³/s) 

Amb el valor del coeficient de fregament   , ja el podem introduir a la fórmula de  Darcy-
Weisbach, per trobar les pèrdues de càrrega en la canonada tram a tram: 

g

V

D

L
L

2

2

= 
 

Per a les pèrdues de càrrega puntual, la fórmula reconeguda arreu estableix un factor K per a 
cada tipus d’element que pot provocar una disminució en la línia d’energia de la canonada, com 
ara presència de vàlvules, colzes, canvis de secció, entroncaments...: 

g

V
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297,12 
m.s.n.m.. 

303,35 
m.s.n.m.. 

300,60m.s.n.m
.. 

Riu Anoia 

Llera 

Camí  

C/Rec 
Igualada 
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on: 
 

:K  coeficient de fregament de l’element 

:V  velocitat del fluid (m/s) 
:g  acceleració de la gravetat (m/s2) 

:P
 pèrdues de  càrrega puntual per fregament (m.c. fluid) 

 
 
CÀLCULS HIDRÀULICS: 
 
El càlcul del sifó es fa aplicant la llei de conservació de l’energia (Teorema de Bernouilli) 

E1 = E2 + H 1-2 

 Essent  E1 l’energia en el punt 1 (inici del sifó) 

   E2 l’energia en el punt final del sifó 

   H 1-2 la pèrdua de càrrega en metres per passar de 1 a 2 

Per a que el sifó funcioni, cal complir que E1  E2 + H 

 

 Essent  H la pèrdua de càrrega en metres 

   H = Hlineal + Hpuntual 

Per al càlcul de les pèrdues de càrrega lineal s’aplica la fórmula de Coolebrock per al càlcul de les 
pèrdues de fricció tal i com es descriu en l’apartat de canonades per impulsió. 

Les pèrdues de càrrega puntual en aquest cas corresponent a l’embocadura, a la sortida i les 
vàlvules, i és una fracció de l’energia cinètica  

Hpuntual = k · (v2/2g) 

 

De l’aplicació del teorema de Bernouilli en resulta: 

E1 = Energia potencial de Cota = 302,60 

E2 = Energia potencial + Cinètica = 297,12 + v2/2g 

De la solució de l’equació en resultarà: 

H = E1 – E2 

H = 302,56 – 297,12 - v2/2g 

Hlineal + Hpuntual + v2/2g = 302,60 – 297,10 = 5,50 m.c.a. 

Hlineal + (1+k) v2/2g = 5,50 m.c.a. 

Hem de resoldre l’anterior equació implícita per a dimensionar la canonada més adient. 

A partir de cada  canonada, trobarem el cabal i la velocitat que farà complir la condició que les  
pèrdues de càrrega lineals i puntuals sumen aquests 5,50 m.c.a que disposem en el sifó.  

Longitud del sifó = 179,7 metres 

Paràmetre k puntual = 4,0 (embocadura + sortida lliure+derivacions+vàlvules obertes) 

Manning conducció polietilè = 0,009 

Per necessitats hidràuliques és suficient un DN180: 

DN180 PN Velocitat 
(m/s) 

H 
puntual 
(m) 

Caudal 
circulant 
(m3/h) 

H lineal 
(m) 

H total 
(m) 

Dip. Ple 10 2,33  166 4,55 5,46 

Dip Buit 10 1,82  130 4,63 5,45 

 
Finalment s’opta per seguretat un diàmetre NOMINAL DN200 

 

DN200 PN Velocitat 
(m/s) 

H 
puntual 
(m) 

Caudal 
circulant 
(m3/h) 

H lineal 
(m) 

H total 
(m) 

Dip. Ple 10 2,40 0,91 217 4,59 5,50 

Dip Buit 10 1,93 0,56 170,20 2,94 3,50 

 
En aquestes condicions, es proposa una canonada de DN200 PE100 PN-10, amb un cabal 
PROMIG ENTRE DIPÒSIT PLE I BUIT de 53,78l/s ( = 193,60m3/h)  i una velocitat estimada en 
2,17 m/s i amb el temps de buidat (escenari sense aportació) i per tant de renovació de canonada 
de 1,38 minuts. 

 

VERIFICACIÓ COP DE MOLTÓ 
El cop de moltó conegut també com a cop d’ariet és una oscil·lació de pressió provocada per una 
variació de la velocitat de circulació del fluid que circula per la canonada.  S’ha determinat degut a 
que: 

--  El valor màxim de la sobrepressió pot trencar la canonada sinó s’ha tingut en compte 
l’esmentat fenomen.  
 

--  El valor mínim pot originar pressions inferiors a l’atmosfèrica i fins i tot originar el 
trencament de la vena fluida 

 

Totes les canonades son en PEAD de  variables i PN-10 a priori. Verificarem que son suficients 
aquests timbratges. El material té un comportament homogeni. Per a l’impulsió, així com per la 
gravetat, el cop de moltó es calcula a partir de les fórmules d’Allievi i Michauld. 

Fórmules emprades: 

Fórmules de la celeritat d’ona:   e

D
K

a

+

=

3.48

9900

                 E
K

610
=

                     

Temps de l’ona:    a

L
T

2
=
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Fórmula d’Allievi  (Per a T>T1)              g

Va
Pg


=

  

Fórmula de Michauld  (Per a T<T1)    1

2

Tg

VL
Pg




=

               2
1

Ta
L


=

 

4

2D
RVQ =

 

 

Temps d’aturada de bomba (Mendiluce):   gH

VL
kCT




+= '1

 

On: 

a  és la velocitat de propagació de les ones (m/s). 
D és el diàmetre interior de la canonada (mm). 
Q cabal que circula per la canonada (m3/s). 
E  mòdul d’elasticitat del material (kg/cm2). 
K factor sense dimensions. 
T  temps  utilitzat  per  l’ona  de  pressió  en recórrer, anada i tornada, la 
canonada (s). 
T1 temps de tancament de la vàlvula o aturada de bomba (s) 
Pg cop de moltó màxim just a la vàlvula (antiretorn) o aigües amunt de la bomba 
(m.c.a.). 
L1 posició  a  partir  de la qual  el  cop  de moltó  decreix   linealment  fins  
anul·lar-se al peu del dipòsit (m). 
V  velocitat  de circulació de l’aigua abans del cop de moltó (m/s). 
g  acceleració de la gravetat (m/s2). 
H alçada manomètrica 
C Paràmetre (per H/L<0,2 val 1) 
k’ Paràmetre (per L>1500 val 1; per L=1000 val 1,35) 

 

Hipòtesis a verificar: 

Un cop ja hem verificat que l'alçada manomètrica ha de ser inferior al timbratge de la canonada, 
en l'apartat anterior, caldrà veure ara que la sobrepressió causada pel cop de moltó més l’alçada 
piezomètrica ha de ser inferior al timbratge de la canonada. Tenint en compte però que la 
canonada projectada i prevista és de PEAD PN-10 amb pressions màximes admissibles de 9-10 
bars, hem de verificar doncs que l’altura màxima (manomètrica + sobrepressió de l’ariet) no 
supera els 100 m.c.a. .  

 

Resultats 

Val a dir que l’elecció final de PN-10 en aquest cas es deu motius constructius i de durabilitat que 
no pas de timbratge necessari de la canonada i al possible cop de moltó donat que la sobrepressió 
màxima amb el tancament de la vàlvula. 

La vàlvula es pot regular en el seu temps de tancament, però com es mostra en els justificants, 
amb un t=12s, es genera una sobrepressió de fins a 6,72, que suposa una pressió punta en la 

canonada (sota el riu) de 22 m.c.a. Per altre banda, temps de tancament inferior pot provocar 
subpressions en la vàlvula del carrer del rec ( Pressions negatives) 

Amb tot plegat, un PN6 seria suficient, tot i que per raons de seguretat de la canonada, durabilitat 
en un creuament tant sensible d’una canonada de residuals sota entorn natural considerem 
apropiat emprar mínim un PN-10 

 Q (l/s) C (m/s) V (m/s) T (seg) T1 (seg) P mín P màx Fórmula 

SIFO 53,78 243,87 2,20 1,474 12 +-6,72 22 Michaud 

 

 

On: 

C és la celeritat de la ona. 
v és la velocitat de l'aigua en el punt de tancament 
Pg és l'increment de pressió degut al cop de moltó. 

 

 

DIMENSIONAMENT DEL POU REGULADOR. 
Aquest pou s’ha dimensionat amb criteris de renovacions de l’aigua són suficients i que tinguem 
suficient marge per fer neteges controlades i programades del sifó, fins i tot el cap de setmana 
quan les industries en el polígon no treballin. 

Els detalls del procés i paràmetres de càlcul s’exposen als apartats següents.  

 

 SEGONS SIMULACIÓ ENTRADES / SORTIDES SIFÓ     
VOLUM 21 m3      
Qbom 164,9 m3/h      
        

 Qentrant 
Bombes 
funcionant Volum 

Cabal 
sortint Temps omplir 

Temps 
buidar Arrencades/hora 

Qmin 0 1 21 164,9 - 7,64 - 

Qmig 70 1 21 164,9 18,00 13,28 1,92 

Qpunt 100 1 21 164,9 12,60 19,41 1,87 

Qpunt 120 1 21 164,9 10,50 28,06 1,56 

        
 

Per a un volum de 21 m3, obtenim un funcionament del sistema del tot suficient. Ara bé, 
recomanem sobredimensionar el pou/dipòsit i ajustar fàcilment el volum de regulació al desitjat fins 
als 7 m3, variant la cota de les boies de dispar de vàlvules aigües avall. 

Considerant un dipòsit de regulació d’aproximadament > 21 m3, disposem de fins a 6 volums de 
renovació deL 100% DEL VOLUM la canonada sifó (per netejar), amb un temps de buidat 
complert de 7,77 minuts i la longitud de renovació de la canonada en cada cicle és del 100%.  

Per al Cabal de disseny de 100m3/h, es triga 12,6 minuts en omplir i 19,41 minuts en buidat a 
164,9 m3/h. 

Per al Cabal de disseny de 120m3/h, es triga 10,50 minuts en omplir i està buidant 28,06 minuts 
en buidat a 164,9 m3/h. Cada hora succeeix 1,56 vegades la seqüencia de buidat. 
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L’objecte serà determinar el règim ACTUAL en la secció a on es preveu ubicar-hi la passera i 
determinar que el disseny proposat del nou element NO INTERFEREIX en ABSOLUT amb el 
lliure fluxe i que la secció de desguàs actual és suficient 

Es determinarà igualment que existeix en ESCENARI ACTUAL i FUTUR de suficient resguard 
sota l’Obra de fàbrica projectada 

--  ESCENARI ACTUAL:  Conca actual de una superfície de 44.860 m2, sense urbanitzar. 
 

--  ESCENARI FUTUR: La mateixa superfície de conca, però considerant que es troba 
urbanitzat tot el polígon de Plans de la Tossa, de manera que el grau de 
impermeabilització augmenta considerablement, per tant baixa el llindar d’escorrentiu i els 
temps de concentració d’acord a la formulació de Témez, modificada d’acord a criteris de 
l’ACA. 

 

 

 

Nota1: D’acord amb la visita a l’emplaçament aquesta conca actualment  es troba interrompuda i 
tallada. Dit d’altre manera, el curs del torrent / rasa està interromput i desborda al camp abans 
d’arribar a la passera i a la O.D.T sota la C-15. De totes maneres i en previsió que es pugui 
arranjar aquesta patologia per part de l’Administració competent o el particular afectat, no es té en 
compte per al càlcul 

Nota2: D’acord a la informació de l’INCASOL, en un escenari futur les connexions de pluvials de 
les parcel·les urbanitzades s’haurien de dur a xarxa de col·lectors de la urbanització Plans de la 
Tossa. Per tant gran part de les pluvials canvien de conca i no aboquen en aquesta a verificar. Ara 
bé davant d’incertesa de l’abast i el termini, en el càlcul no es considera aquest fenòmen. 

Per totes aquestes consideracions, restarem -en escenari actual i futur- en el costat de la 
seguretat, al sobreestimar clarament la superfície de la conca. 

 

Càlcul de Cabals d’escorrentiu 
Escenari Actual i futur amb valors d’acord al model de Témez adaptat  

Aplicació mètode TÉMEZ  

 ACTUAL E. FUTUR E. FUTUR* 

Superfície (Km2) 0,0448 0,0448 0,0448 
Longitud (m) 512 512 512 
Desnivell 8m) 20,9 20,9 20,9 
Grau Urbanització 4% 70% 70% 
T retorn 50 anys 50 anys 500 anys 
Pd 141,31 141,31 211,25 
I (mm/h) 122,137 173,63 259,56 
P0 13,7 6,7 6,7 
P0’ 17,81 8,71 8,71 
Multiplicador Regional 1.3 1.3 1.3 
Q punta (m3/h) 0,93 1,77 2,91 

  (* per a T=500 anys) 

 

Càlcul de Làmines d’aigua 
Considerant un règim uniforme (suficient en aquest cas per a la importància del torrent i els 
marges de seguretat),per a seccions trapezoidals, obtenim els següents resultats. 

 

Aplicació règim UNIFORMR  

 ACTUAL E. FUTUR E. FUTUR* 

Ample base secció 2,84 2,84 2,84 
Manning llera 0,035 0,035 0,035 
Manning talussos 0,03 0,03 0,03 
Talusos 1V: 1,2H 1V: 1,2H 1V: 1,2H 
Cabal (m3/h) 0,93 1,791 3,0 
Pendent 0,02364 0,02364 0,02364 
    
Velocitat (m/s) 1,429 1,795 2,132 
Froud 1,037 1,089 1,128 
Làmina AIGUA (m) 0,21 0,31 0,42 
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EROSIÓ LLERA I DIMENSIONS ESCULLERA 
Per al creuament del torrent es realitza un càlcul d’erosió de transitoris i d’arrosegament per a 
verificar les dimensions de l’escullera a partir de les velocitats del règim transitori. 

En condicions ordinàries el llit del riu està en repòs, però durant les crescudes, quan el cabal 
sobrepassa el valor crític d’inici d’arrossegament, les partícules del fons son transportades per les 
aigües i el cabal sòlid creix simultàniament amb el líquid.  

En un tram concret del riu tindran lloc simultàniament unes entrades i sortides de material sòlid, 
ambdues creixents en general amb el cabal líquid. El signe de la balança (entrades menys 
sortides) es el factor determinant de l’evolució del llit del riu, en aquest entorn.  

 

Si es positiu hi haurà aterrament, en cas contrari erosió, i equilibri quan el saldo sigui nul.  

Aquests fenòmens poden produir-se fins i tot en punts de la llera no alterats per cap obra però, si 
la presencia d’una obra modifica amb els seus moviments les terres el flux natural del riu, en el 
seu entorn es produiran unes erosions singulars (erosió local) que es sumarà a les generals 
pròpies del tram on s’ubica. Per tant, serà necessari calcular dos tipus d’erosions:  

- Erosió general de la llera 

- Erosió local degut al moviment de terres  

Pel càlcul de l’erosió en els moviments de terres es segueixen les recomanacions de la publicació 
“Control de la erosión fluvial en puentes” (MOPU 1988) i es calcula amb el cabal d’avinguda 
associat a un període de retorn de 100 anys, donat el grau d’importància del servei afectat. També 
es consulten altres publicacions per contraposar els resultats 

Les coordenades UTM 31N (ETRS89) del punt de l’estudi son: 

 

 

EROSIÓ GENERAL DEL CABAL 
Per calcular l’erosió general en el cabal s’utilitza el mètode de Blench. 

La publicació del MOPU “Control de l’Erosión Fluvial” recomana el mètode de Blench basat en la 
teoria de règim. La teoria del règim es aplicable a l’estabilitat de cabals en rius que transporten 
sediments. Aquesta teoria reflexa l’equilibri dinàmic del cabal sòlid, el cabal líquid i la geometria 
hidràulica. Aquest equilibri s’anomena “règim”.  

 

Les fórmules que s’utilitzen son les següents:  

eg = K·yr − yw 

On: 

eg  Erosió general en el cabal (m) 
K  Factor de majoració 

Tram recte de cabal 1,25 

Colze moderat 1,50 

Colze acusat 1,75 

Colze abrupte  2,00 
 

S’ha pres en tots els cursos un valor de K igual a 1,25 (tram recte) 

yw  Calat estimat en avinguda (m) 
yr  Calat de règim (m) estimat segons l’adaptació de l’equació de Blench indicada a 
continuació: 

yr =  · [q/g]2/3 =  · yc 

 

On: 
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 Factor adimensional funció del tamany del material del llit que s’obté a partir de la figura 4.9 de 
la publicació “Control de la erosión fluvial en puentes”. S’ha pres en tots els cursos un valor de 
2,20 corresponent a un diàmetre de D50 = 4 mm. 

q Cabal per unitat d’amplada (m3/s). Calculat a partir d’un rectangle equivalent d’igual àrea i 
perímetre mullat que la secció hidràulica de la riera en el punt de càlcul (creument). En aquest cas 
prenent un període de retorn de T=50 anys, obtingut de les dades del càlcul anterior. 

g = Acceleració de la gravetat (9,81 m/s2) 
yc = Calat crític (m) 
 

 

Per a rius d’arena, en general varis autors recomanen el mètode de Lischtvan – Lebediev basat en 
l’equilibri estàtic. El mètode proposa, per calcular l’erosió general, que el mecanisme d’erosió en 
una avinguda, quan la velocitat d’arrossegament es va reduint fins que arriba a la velocitat 
d’equilibri.  

Les fórmules que s’utilitzen son les següents: 

eg = y’ – y 

On: 

eg = Erosió general en el cabal (m) 
y’ = Calat erosionat (m) 
y = Calat estimat en avinguda (m) 
 

El calat erosionat es calcula a partir de la següent equació: 

Y’ = 0,333·q0.710·D50
-0.199 

On: 

q = Cabal per unitat d’amplada (m3/s) 
D50 = Diàmetre mig (m) 
S’han estimat les erosions generals mitjançant els dos mètodes i s’han adoptat els valors mes 
desfavorables. 

 

CÀLCULS REALITZATS EROSIÓ 
Per realitzar l’estudi d’erosió del torrent, a l’alçada de Sta Margarida de Montbui / Font TRobada, 
al llarg del tram que afecta al creuament de la llera per la canonada d’abastament s’han utilitzat els 
mètodes explicats anteriorment amb un cabal d’avinguda de 50 anys ESCENARI FUTUR 
SOBREDIMENSIONAT de 1,77m3/s, obtingut de càlculs propis, però equivalent a ESCENARI 
REALISTA ESPERABE A PERIODE DE RETORN DE 200 anys 

S’han utilitzat els resultats del càlcul hidràulic realitzat mitjançant un simple model de règim 
uniforme a làmina lliure segons formulació de Manning a partir de les dades geomètriques dels 
aixecaments topogràfics i visites de camp que es poden veure en anteriors apartats. En general es 
pot assimilar a un canal trapezoïdal amb un i=2,36% de pendent promig . Amplada equivalent en 
la base de 2,84 metres i talussos laterals 1V: 1,16-1,28H. El coeficient de Manning triat ha estat de 
n=0,035, d’acord amb la inspecció de la zona. Amb aquesta informació obtenim la velocitat i el 
calat de la secció, sense erosió; hcalat = 0,31 m i V=1,791 m/s. 

Per al càlcul de la erosió en llera, s’ha pres un D50 = 4 mm, d’acord a una estimació de camp, 
típica per a terrenys llimosos de la zona. 

Respecte l’erosió general en el cabal utilitzant la formulació de Blench s’ha obtingut un valor de 
0,59 m per la secció de control. En la mateixa secció mitjançant la formulació de Lischtvan-
Lebediev s’ha obtingut una erosió de 0,38. En conseqüència s’ha adoptat una erosió general de 
0,60 mts., el més restrictiu d’ambdós casos. 

 

CÀLCULS REALITZATS MIDA ESCULLERA 
Donada la diversitat i el gran nombre d’expressions existents s’ha realitzat el càlcul segons 
diferents expressions i s’ha seleccionat la més adient. 

 

Fórmula experimental 

La següent expressió va ser desenvolupada a partir de l’experiència en el projecte d’obres de 
protecció amb escullera als Estats Units . Aquesta fórmula es refereix a condicions hidràuliques 
ideals i per tant no considera cap alteració al flux com la presència de corbes, obstacles, caigudes. 
Així doncs, la fórmula és vàlida per lleres rectes amb talussos fins a 1V:2H. 

5,2
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on, 

D30 diàmetre tal que el 30% de la mostra, en pes, es menor o igual a aquest tamany [m] 
y calat [m] 
γ pes específic de l’aigua [t/m3] 
γs pes específic de les partícules [t/m3] 
vo velocitat mitja en la vertical [m/s] 
g acceleració de la gravetat [m/s2] 

Aquesta fórmula és molt sensible a la velocitat del flux, que s’ha estimat a partir de la situació més 
desfavorable segons el càlcul hidràulic. El pes obtingut ha estat de 0,37 Kg. 

 

Fórmula del MOPU 

La següent expressió es la proposada a la publicació “Control de la erosión fluvial en puentes del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes”: 

6/1

5,1 
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on 

v0: es la velocitat mitja de començament de l’arrossegament [m/s] 

 s: pes específic de l’escullera [t/m3] 

 : pes específic de l’aigua [t/m3] 
 g: acceleració de la gravetat [m/s2] 
 K: factor adimensional 
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 R: radi hidràulic [m] 
 d: diámetre de l’escullera [m] 
 

Com en el cas anterior aquesta fórmula resulta força sensible a la velocitat. El pes d’escullera 
necessari obtingut és de 0,50 Kg. 

Fórmula de Leopardo 

Es determina el diàmetre mínim mitjançant la següent expressió:  

   2/3

s

3

s
)(f1g

1

h

v
44,0d

−
=  

on: 

ds: diàmetre mínim de l’escullerat (m) 
v:  velocitat mitja en y = 0,8 h (m/s) 
h: calat (m) 

s: pes específic de l’escullera (t/m3) 

f () = cos 



−

2

2

tan

tan
1  

: talús dels marges 

: angle de fregament 
 

El pes mínim obtingut és de 25,3 Kg. 

 

CONCUSIONS 

Donada la disparitat de resultats i tenint en compte la sensibilitat de les formulacions a petits 
augments de la velocitat, es pren el valor obtingut segons la fórmula del Ministeri, ja que resulta el 
més conservador. 

La protecció de la llera d’aigües baixes s’ha dimensionat amb un tamany de 100-300 kg., 
sensiblement molt superior als pesos definits pels models de càlcul esmentats. 

L’erosió general de llera s’ha adoptat una erosió general de 0,60 mts., el més restrictiu d’ambdós 
casos calculats. 

A continuació s’adjunten els valors de justificants de càlculs 
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JUSTIFICACIÓ DE CÀLCULS I FITXA SIFÓ 
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To ensure a satisfactory tightness, when using the PTFE 
gasket, the operating pressure must be at least 1 bar.
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A5A. CÀLCULS ESTRUCTURALS 

 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 

El present annex es refereix al càlcul estructural d’una 
arqueta de formigó armat in situ per conducció d’aigües 
per gravetat com a cisterna de càrrega per al creuament 
del riu Anoia, en el sistema de clavegueram de Santa 
Margarida de Montbui / Igualada. 

Es tracta d’una cambra en forma rectangular, 
completament soterrada de dimensions interiors 2,50 x 
4,90 i 2,50 d’alçada segons croquis  

Per a l’estudi de l’element cambra-sobreeixidor, l’acció 
fonamental és la produïda per l’empenta hidrostàtica 
interior, sense oblidar les sobrecàrregues d’empentes de 
terres, i de la coberta, així com les sobrecàrregues sobre aquestes, o el possible trànsit sobre les 
arquetes o en les parets laterals.  

 
2. REALITZACIÓ 

A més de les Normes de bona pràctica, es reflecteixen les principals normatives a considerar en el 
projecte, pel que es refereix a disseny i càlcul estructural: 

--  Codigo Estructural 2021 
--  “Hormigón armado”, de Jimenez Montoya, Garcia Meseguer y Morán Cabré. Ed. Gustavo 

Gili, SA. 
--  Document  Bàsic de l’Edificació CTE SE-AE “Seguretat estructural -Acciones en la 

edificación”. 
--  Document  Bàsic de l’Edificació CTE SE-F  “Seguretat estructural- Obra de Fábrica”. 
--  NTE-CCM:  “Cimentaciones. Contenciones. Muros”. 
--  Norma sismoresistent (NCSE-02). 
--  Normes CTE 
--  K STIGLAT y H. WIPPEL. Cálculo de placas. Instituto Eduardo Torroja de la construcción 

del cemento. 
 

3. DESCRIPCIÓ DEL PRESENT ANNEX DE CÀLCULS  

Aquest document conté un seguit d’apartats per a justificar tècnicament el correcte funcionament 
de la solució estructural triada, amb la descripció de les hipòtesis utilitzades, la qualitat dels 
materials, les taules resum on s’indiquen la manera en que s’han trobat els esforços sobre els 
elements, i l’armadura necessària en cada cas. 

 
4.- HIPÒTESIS BÀSIQUES UTILITZADES DE L’ESTUDI 

4.1- MATERIALS I COEFICIENTS DE SEGURETAT ADOPTATS. 
A continuació es descriuen els tipus de formigó que s’utilitzen en aquest Projecte en funció del seu 
lloc d’utilització així com el coeficient de seguretat reductor de la resistència característica i del 
nivell de control que s’exigeix. 

El temps de vida útil nominal per a l’estructura 
demanat per la propietat és de 50 anys (taula 5.1 
CE-21). El ciment aconsellable segons CÓDIGO 
ESTRUCTURAL, Taula 28, taula A6.2, d’acord al 
tipus d’ambient i la Instrucció de recepció de ciments 
RC-16, serà preferentment CEM II-P, CEM II/V CEM 
II/A-D CEM II/S CEM III/A i CEM IV/A 

La permeabilitat exigible als formigons en funció del 
tipus d’ambient i la vida útil és de: 

--   50 mm de profunditat màxima 
--   30 mm de profunditat promig. 

 

Independentment de les resistències de càlcul adoptades en les unitats d’obra, a efectes de càlcul 
es consideren els següents valors, segons la instrucció CÓDIGO ESTRUCTURAL haurà de ser un 
HA-25 per a dipòsit enterrats i submergits amb aigües no agressives, mentre que per a tractament 
d'aigües residuals i potabilitzadores la norma estableix una resistència mínima de 30 N/mm2, per 
al formigó a títol general. 

 
Localització Tipus Resistència Nivell de Control Coeficient de 

seguretat 
Anivellació i neteja HL-150/B/20  NORMAL --- 
Fonamentació HA-30/F/20/XD2 + XA2 NORMAL 1.50 
Alçats  HA-30/F/20/XD2 + XA2 NORMAL 1.50 

 
Els formigons hauran de complir tot allò establert en la CÓDIGO ESTRUCTURAL i especialment 
referent a relació a/c, contingut de ciment i resistències segons taules 43.2.1a i 43.2.1.b. 

Es pren un formigó HA-30/F/20/XD2+XA2 com a base de disseny, PER ELEMENTS EN 
CONTACTE AMB L’AIGUA RESIDUALS considerant doncs que d’acord amb l’informació, 
contindrà diversos nivells de sals clorurs 

S’utilitzen els formigons: 

 Resistència característica fck……………………30 N/mm2 en cimentacions i soleres 
 Resistència característica fck……………………30 N/mm2 en alçats 
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La resistència de càlcul serà doncs, per a un control de qualitat normal de fcd = fck / 1.5 = 20,00 
N/mm2 

Pel que fa a les barres corrugades utilitzades en armadura passiva de tots els elements s’utilitza el 
tipus B500-S de límit elàstic superior a 500 N/mm2. Amb un nivell de control NORMAL en tots els 
elements i 1.15 com coeficient de seguretat. 

La tensió de càlcul……………………….........….fyd = 434,8 N/mm2 

El nivell de control de l’execució serà NORMAL i com els danys poden catalogar-se com de 
MITJOS. 

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels materials 
utilitzats, com a les accions que sol·licitaran a l'estructura.  Ambdós es detallen a continuació: 

El valor de càlcul de las accions en formigó armat y segons la CODIGO ESTRUCTURAL pels 
diversos estats límits últims, s’obté majorant las càrregues característiques per coeficients parcials 
de seguretat.  Així el valor de càlcul es defineix com 

kiGd FF   
 

 on  

kF   és el valor de la càrrega característica segons es defineix en la Norma CTE  DB- SE-AE  
“Seguridad estructural. Acciones en la Edificación” 

 i   és un coeficient que té en compte la variabilitat de l’acció i que defineix en la taula següent. 

G   és el coeficient parcial de seguretat de l’acció considerada definida en la taula següent en 
funció del nivell control. 
 
El coeficient parcial de seguretat  s’obté segons 

TIPUS D’ACCIÓ Persistent o transitori Accidental 
 Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 
Permanent * g = 1,00 g = 1,35 g = 1,00 g = 1,00 
Aigua ** g = 1,00 g = 1,20 g = 1,00 g = 1,00 
Pretesat g = 1,00 g = 1,00 g = 1,00 g = 1,00 
Permanent de valor no 
constant g = 1,00 g = 1,50 g = 1,00 g = 1,00 

Variable g = 0,00 g = 1,50 g = 0,00 g = 1,00 
Accidental   g = 1,00 g = 1,00 

     *  Segons CTE DB-SE inclou l’empenta i el pes del terreny 
     ** Segons CTE DB-SE 
Per accions permanents i per accions accidentals  

 = 1 
Coeficients de combinació  

 

 

ÚS DE L’ELEMENT 0* 1** 2*** 

SOBRECÀRREGUES D’ÚS EN EDIFICIS  
 

a) TERRATS 
No accessibles o només per conservació  
Accessibles 
 

b) HABITATGES 
Habitacions 
Escales I accessos públics 
Balcons volats  
 

c) HOTELS, HOSPITALS, PRESONS, ETC. 
Zones de dormitoris 
Zones públiques, escales i accessos 
Locals de reunió i d’espectacle 
Balcons volats 
 

d) OFICINES I COMERÇOS 
Locals privats 
Oficines públiques 
Botigues 
Galeries comercials, escales i accessos 
Locals de magatzem 
Balcons volats  
        

e) EDIFICIS DOCENTS 
Aules, despatxos i menjadors 
Escales i accessos 
Balcons volats 
 

f) ESGLÉSIES, EDIFICIS DE REUNIÓ I 
D’ESPECTACLES 

Locals amb seients fixos 
Locals sense seients fixos, tribunes, escales 
Balcons volats 
 
SOBRECÀRREGUES D’ÚS EN CALÇADES I 
GARATGES  

g) CALÇADES Y GARATGES 
Àrees amb vehicles de pes  30 kN 
Àrees amb vehicles de pes  30 kN y  160 kN 

 
 
 
0,7 
s/ús 
 
 
0,7 
0,7 
0,7 
 
0,7 
0,7 
0,7 
s/ús 
 
 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
1,0 
s/ús 
 
 
0,7 
0,7 
s/ús 
 
 
0,7 
0,7 
s/ús 
 
 
 
0,7 
0,7 

 
 
 
0,5 
s/ús 
 
 
0,5 
0,5 
0,5 
 
0,5 
0,7 
0,7 
s/ús 
 
 
0,5 
0,5 
0,7 
0,7 
0,9 
s/ús 
 
 
0,7 
0,7 
s/ús 
 
 
0,7 
0,7 
s/ús 
 
 
 
0,7 
0,5 
 

 
 
 
0,3 
s/ús 
 
 
0,3 
0,3 
0,3 
 
0,3 
0,6 
0,6 
s/ús 
 
 
0,3 
0,3 
0,6 
0,6 
0,8 
s/ús 
 
 
0,6 
0,6 
s/ús 
 
 
0,6 
0,6 
s/ús 
 
 
 
0,6 
0,3 

 
Els coeficients de ponderació de càrregues i de minoració de la resistència dels materials adoptats 
són, simplificadament, els corresponent a l’actual normativa espanyola per a formigó (nivell de 
control normal): 

Majoració de càrregues f aigua.................................................................1,20 
Majoració de càrregues f pes propi i terres...............................................1,35 
Majoració de càrregues f trànsit................................................................1,50 
Minoració de la resistència característica del formigó c............................1,50 
Minoració del límit elàstic de l’acer s.........................................................1,15 
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Per a la supressió, coeficient global enfront a la flotació de.......................1,10 
 
 
4.2.- ACCIONS. 
Les accions que s’han tingut en compte són les de les següents instruccions: 

--  Norma CTE  DB- SE-AE “Seguridad estructural. Acciones en la Edificación”. 
--  Instrucció del formigó estructural CODIGO ESTRUCTURAL 

 
Càrregues Permanents. 
Les càrregues permanents estaran constituïdes pels pesos dels diferents elements que formen 
l’Obra. Per tant actuaran en tot moment i seran constants en posició i magnitud. 
 
- PESOS PROPIS:  Es refereix al pes dels elements resistents que pràcticament en tots els casos 
d’aquest  

Formigó armat 2,5 t/m3 
Formigó en massa 2,4 t/m3 
Acer 7,85 t/m3 
Reblert de terres Veure més endavant 

 
- EMPENTA HIDROSTÀTICA: En dipòsits, ja sigui per l’existència d’un nivell freàtic alt o perquè 
un dipòsit manté un determinat nivell d’aigua, es produeix una empenta d’aquesta sobre les 
parets. La llei de pressions sobre una paret vertical és linealment creixent amb una angle de 
tangent coincident amb la densitat del líquid emmagatzemat, estant el valor nul en la superfície de 
làmina lliure. 

 Les densitats adoptades són:    Densitat de l’aigua: 1 t/m3 

- CÀRREGUES MORTES: Són les degudes a elements no resistents i que graviten sobre els 
resistents. A continuació s’enumeren les principals amb els seus pesos específics: 

Coberta: Llosa de formigó in situ de 25cm de gruix. 

Pes propi coberta 0,625 t/m2 
Llum lliure placa 3,25 m 

 
Altres càrregues mortes genèriques: 
 

Terres de reblert 2.0 t/m3 
Paviments d’aglomerat asfàltic 2.3 t/m3 
Voreres de formigó armat 2.5 t/m3 
Barrera de seguretat 100 kp/ml 
Barana metàl·lica 100 kp/ml 
Barreres rígides 600 kp/ml 

 

Les principals càrregues que poden gravitar sobre els forjats o coberta de l’estructura, així com en 
els reblerts propers als paraments verticals o coronacions de murs, es resumeixen en:. 

Manteniment coberta* 0,1 t/m2 
Coberta transitable** 0,2 t/m2 
Només automòbils de turisme 0,4 t/m2 
Accés vehicles manteniment 1,0 t/m2 
Camions 2,0 t/m2 

* Només accessibles per conservació o privadament Taula 3.1 de CTE SE-AE 
** Assimilable a zona administrativa tipus B 
 
En el present cas, la coberta quedaran soterrada fins a una fondària de 70cm sota la rasant del 
camí, i una SCU de manteniment de fins a 2,0t/m2 per possibles passos en fase de manteniment 
de camions, maquinaria, retroexcavadora, tractors agrícoles, etc.... 

Al ser uns elements coberts, la sobrecàrrega de neu afectarà directament sobre el càlcul dels 
mateixos. La coberta plana descansa en l’estructura de les parets del mur de la cambra. Es tindrà 
en compte tot allò reflexat en SE-AE d’accions en l’edificació: 

--  Altitud: 300 metres 
--  Zona climàtica: 2 
--  Sobrecàrrega de neu horitzontal: 0,55 kN/m2 

 
S’adopta un valor de 55 Kg/m2, incompatible amb la d’ús, i tant sòls en aquells trams coberts. No 
es considera aquesta sobre el cantell superior de les parets, per calcular aquestes. En qualsevol 
dels casos, és un valor molt inferior a la SCU i no compatible amb ell. 

L’element és completament soterrat, i considerem doncs que NO APLICA l’Efecte del vent.  

En aquest cas, donades les dimensions de l’element canal i la seva forma en corba, no serà 
necessària la disposició de les JUNTES DE CONSTRUCCIÓ adequades, amb distàncies no 
superiors als 15 metres en trams rectes, i l’armadura mínima segons l’establert en el CODIGO 
ESTRUCTURAL o altres. 

--  REOLÒGIQUES: No es consideren, degut a que s’han previst les juntes necessàries o no 
són necessàries. 

--  TÈRMIQUES: No es consideren pel mateix motiu que en el cas anterior. 
 
L’efecte del poc desenvolupament en la longitud dels murs, a més de l’efecte de soterrament de 
l’estructura en contacte permanent de terres, que provoca un control tèrmic molt eficient, es 
considera una solució apropiada i viable.  

Atenent-nos a la “Norma de Construcción Sismoresistente NCSE-02”, d’acord amb l’ús a que es 
destina, amb els danys que pugui ocasionar la seva destrucció, la construcció d’un canal d’aigua 
es podria entendre dintre del grup de construccions d’importància moderada. 

Aquestes es corresponen a: “Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el 
terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños  
económicos significativos a terceros” d’acord a la NCSE-02 

 
L’aplicació de la “Norma de Construcción Sismoresistente NCSE-02”, és d’aplicació en aquests 
casos a excepció de les edificacions: 

--  EXCEPCIÓ 1: En las construcciones de importancia moderada. 
--  EXCEPCIÓ 2: En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración 

sísmica básica ab sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
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--  EXCEPCIÓ 3: En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados 
entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art. 2.1) sea 
inferior a 0,08 g. No obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de más de siete 
plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, (art. 2.2) es igual o mayor de 0,08 g. 

 
Segons aquesta mateixa normativa, l’emplaçament previst per a la construcció d’aquest nou 
infraestructura (Santa Margarida de Montbui) correspon a una zona on l’acceleració sísmica 
bàsica ab igual a 0,04g, per tant, en el cas:  

NO serà d’aplicació aquesta norma (NO APLICA) per estar dins els casos de: EXCEPCIÓ 1 I 
EXCEPCIÓ 3 

Quan algun dels apartats de que consten els càlculs de cada una dels elements porta algun 
mecanisme especial que afecti al dimensionament, es senyalarà el valor de l’acció en el seu 
apartat corresponent. 

 
4.3. TERRENYS DE FONAMENTACIÓ I REBLERT 

No es disposa de dades d’un estudi geotècnic, però si una nota geotècnica, dades del geotècnic 
del riu però especialment i la gran experiència en la zona en aquest punt és suficient, donat que 
afloren directament els estrats de marga blava més meteoritzats, amb potències conegudes de 
decenes de metres i capacitats resistents molt elevades.  

A partir de les dades del terreny observades in situ en aquesta zona podem esperar una capacitat 
portant del terreny molt elevada. Tenint en compte les dimensions de l’element, aquest exercirà 
una reacció sobre el terreny mitjana aproximada de 0,5-0,6 Kg/cm2. La pressió punta segons 
s’especifica en la norma DIN 1054 és 1,3 vegades la pressió mitja. 
Per alta banda cal esmentar que no s’espera presència de sulfats 
en aquesta zona.  

L’estructura es fonamentarà en un estrat de marga grisa, a una 
fondària de un 3,00m, amb el que s’espera superar el nivell de 
meteorització i arribar a estrats competents durs. A partir d’això es 
realitza una estimació raonable: 

Tipus Roca 
Naturalesa Marga 
admissible 5,0 kg/cm2 
K30 >10000 t/m3 
Kllosa 10000 t/m3 
Pes específic  = 2,00 t/m3 
Cohesió c > 20 kg/cm2 
Angle de fregament intern  = 30º 
  

 

Pel càlcul d’empentes es prendrà el coeficient d’empenta activa quant els elements actuen com a 
plaques i l’empenta al repòs quan estigui impedit el moviment per qualsevol tipus de causa. 

Pel que es refereix al terreny de replè de trasdós dels murs s'ha considerat un terreny diferent a 
l’excavat, que ja es considera que no es aprofitable la marga  

Material d’aportació tipus granular 

 
Pes específic  = 2,0 T/m3 
Cohesió c = 0.00 
Angle de fregament intern  = 30º 
Angle talús terres  = 0º 
Evacuació per drenatge 100 % mínim 

 
horitzontal 0,30 
H terres 0,70 m màx 

 
Prescindirem de la cohesió i també agafarem nul el valor del coeficient de fregament entre terres i 
murs, no així en la cimentació. 

   
5. MODEL DE CÀLCUL 

Pel dimensionament de les seccions a partir de les sol·licitacions s’ha seguit sempre els mètodes 
en trencament acceptats i explicats en CÓDIGO ESTRUCTURAL depenent aquests, de les 
diferents sol·licitacions que actuen sobre la secció, a saber: flexió simple, flexió o compressió 
composta, armadura de tracció o armadura simètrica. 

L'esquema bàsic serà d'una cambra amb parets encastades en quatre /tres costats de formigó 
armat simplement recolzat sobre el terreny, monolític sense juntes de dilatació i amb coberta 
simplement recolzada a tapa formigonada o llosa encastada. 

 
MODEL MEF, per considerar els en planta i alçat l’aportació del comportament 
tridimensional, executat a través del programa CYPECAD v2020 i verificat puntualment i 
la fissuració de la llosa superior, amb plantilles Excel d’elaboració pròpies 

 
 
5.1.- HIPÒTESIS DE CÀRREGA 
En el present estudi s’han considerat les següents càrregues corresponent a un dipòsit a ras de 
terra: 

--  Pes propi i sobrecàrrega 
--  Empenta de l’aigua en situació de sobreeixidors funcionant (màxima làmina d'aigua 

possible en situació accidental. 
--  Reacció del terreny i/o empenta hidrostàtica per N.Freàtic elevat, segons terreny. 
--  Sobrecàrregues independents per a coberta o per al trasdós del mur, que poden ser 

concomitanst 
 

Essent necessari efectuar dues hipòtesis de càrrega, que poden resultar INDEPENDENTS i 
CONCOMITANTS:  

--  Amb dipòsit / cambra ple 
--  Amb dipòsit / cambra buit 

 
S’ha considerat també que els dipòsits tindran els corresponents elements de sobreixidor per 
assegurar que la màxima làmina d’aigua, suposada pel càlcul, no es superarà.  
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5.2.- CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 
Les característiques geomètriques del disseny 

Alçada mur total 2,50 m 
Ample interior 2,50 m 
Llarg interior 4,90 m 
Gruix murs 0,25 m 
Gruix solera 0,30 m 
Cantell coberta 0,25 m 
  
 
5.3.- DETERMINACIÓ DELS GRUIXOS 

Els gruixos de les parets es dimensionen, d’acord als mínims del projecte i  normalment, de 
manera que no necessitin armadura transversal i amb un gruix constant amb la finalitat de facilitar 
la seva execució. En els casos que analitzem, alçades no superiors a 6,00 m, es sol adoptar com 
a gruix de les parets en principi. 

Es recomana: 

--  e = 0,1 * h (valor que no pot ser inferior a 0,20m) 
--  e = 0,1 * 2,50 = 0,25 m  

 

A efectes de disposició estructural de les armadures i resistència a esforç tallant, adoptem un gruix 
de parets de 25 cm. 

La comprovació d’aquest esforç tallant caldrà fer-lo d’acord amb la Instrucció Espanyola es 
considerarà la següent condició per a elements superficials sense armadura transversal (article 
44.2.3.) 

--  Vd= f * V   Vu1 
--  Vd= f * V   Vu2 

















2011 cot1

cotcot
···

g

gg
dbfKV cdu

 
amb:  

--  f1cd Resistència a comprensió del formigó f1cd=0,60fcd (usualment amb fck<60N/mm2) 
--  b0 Ample net mínim de l’element, definit segons 40.3.5.  
--  K Coeficient de reducció per efecte de l’esforç axil  segons 44.2.3.1. 
--  ´cd tensió axil efectiva en la secció (tracció positiva). 
--  ´cd=Nd/Ac 
--  Nd Esforç axil de càlcul (tracció positiva) 
--  Ac Àrea total de la secció de formigó 
--  Angle de les armadures amb l’eix de la peça  
--  Angle entre les bieles de compresió de formigó i l’eix de la peça, complint que: 0,5 < cotg  

< 2,0  
 
Vu2 = per a regions no fissurades 
 
Vu2 =         > 
 
 
per a regions fissurades,  amb  fck expressat en N/mm2, on: 

 
--  =1+(200/d)1/2 amb d en mm 
--  l  Quantia geomètrica de la armadura longitudinal traccionada, pasiva i activa adherent, 

ancorada a una distancia igual o major que d a partir de la secció en estudio 
--  l=[As+Ap(fyp/fyd)]/b0·d no major de 0,02 

 
En les taules de càlcul es verifiquen aquestes condicions, per cada cas, essent necessari rearmar 
el mur o preferiblement augmentar el cantell, en cas de no complir aquests requeriments. Els 
resultats que es mostren, ja són obviant aquests redimensionaments. 

 

El gruix de la solera, no ha de ser inferior al de la paret. Es sol considerar: 

eo = 0,10 · h  no pot ser inferior a 0,20 m. 
eo = 0,10 · 2,5 = 0,25 m 

 

O bé: 

eo = e + 0.05; en parets fins a 35 cm (primes) 
 

Considerem adoptar 0,30 m de gruix d esolera. La determinació de l’armat ens dirà si és un valor 
adequat.  

 
5.4. -QUANTIES ARMADURA 

Amb l’objectiu de preveure possibles fissuracions degudes a la retracció de l’enduriment i a les 
variacions de la temperatura, cal fixar unes quanties mínimes, tant per les armadures verticals 
com horitzontals. 

D’acord al vigent CODIGO ESTRUCTURAL-21, no es detallen armadures mínimes geomètriques 
com en anteriors versions de la norma. Ara bé de totes maneres es prendrà en consideració 
utilitzar les anteriors d ela norma EHE-08 

mín = 0,0016 en armadura horitzontal en cada cara del mur (total = 0,0018) 
mín = 0,0009 en armadura vertical en cada cara del mur (total = 0,0018) 
mín = 0,0009 en cada armat de la solera (total = 0,0018) 

 
S’admet igualment, els límits de fissuració en el E.L.S  per obertura de fissura de 0,1 mm 
(recomanació llibre Jimenez-Montoya) més exigent que no pas la purament estructural. 

El tipus d’ambient restrictiu i d’acord a la taula 27.2 del CODIGO ESTRUCTURAL-21 necessitem 
verificar una obertura de fissura de: 

w = 0,1 mm, en flexió, mín = 0,0018 en ambient XD2-XA2 
w = 0,2 mm, en flexió, mín = 0,0015  
w = 0,3 mm, en flexió, mín = ---- 
w = 0,4 mm, en flexió, mín = ---- 

 

en cada cara i direcció referit a la secció total de formigó, en conseqüència l’armadura mínima 
unitària en parets: 

dctcdldct ff
S

bl
,

2
,

0 ')( 
 

dbf cdcv
c









 0

2/12/3 '15,0
075,0 
dbf cdcv

c









 0

3/1
1 '15,0)100(

18,0 
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Amin =  * e(m) * 100 
 

De la mateixa manera i a falta de concreció en el CE-21, emprem com a criteri general d’acord a 
l’article 42.3.2 de l’anterior EHE per a elements de formigó convencional, de secció rectangular 
treballant a flexió simple, la fórmula simplificada per a l’armadura longitudinal traccionada As, a 
utilitzar és la següent: 

As ≥ 0,04 Ac fcd / fyd 
 
5.5.- RECOBRIMENTS DE DISSENY. 
Com a criteri general, adoptem: 

Els recobriments d'acord a CÓDIGO ESTRUCTURAL (taula 44.2.1.1) i aquest temps de vida, 
seran de 5,0 cm en els alçats interiors dels murs i en la llosa de fonamentació, mentre que serà de 
3,5 cm en la resta (tram en contacte amb el terreny). No és previst formigonar directament contra 
el terreny. 

𝑐𝑛𝑜𝑚 = 𝑐𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑐𝑑𝑒𝑣 
 
cmin = 40 mm en contacte amb aigües ambient XA2 
cmin = 25 mm en ambient XD2 i ciment diferent a CEM I 
cDEV = 10 mm en execució normal 
 

--  Soleres en contacte amb aigua potable:   3,5 cm 
--  Murs en contacte amb aigua potable:   3,5 cm 
--  Murs /lloses en contacte amb aigua depurada:  5,0 cm 
--  Soleres en contacte amb aigua depurada:   5,0 cm 
--  Estructura aèria “marina”    3,5 cm 
--  Estructura en contacte terreny   3,5 cm 
--  Estructura formigonada contra el terreny:   7,0 cm 
--  Forjats en contacte amb aire “residual”:  4,0 cm 

 
5.6.- CRITERIS DE DIMENSIONAMENT ELS. 
Els criteris utilitzats per el dimensionament de tots i cada un dels elements que configuren 
l'estructura de l'edifici s'han basat en l'observació del compliment de dos requisits bàsics, a saber, 
el que es refereix als estats límits, per un costat, i el de satisfer els estats últims d'utilització, per 
l'altre. 

Respecte a la satisfacció del primer requisit cal assenyalar que en cap cas es sobrepassen les 
tensions admissibles dels materials, contemplant, per assentar aquesta afirmació, els fenòmens 
d'inestabilitat global i local dels elements. 

Respecte a la satisfacció del segon, s'ha incidit sistemàticament en el control de les deformacions 
de tots els elements resistents, observant-se els límits que a continuació es detallen: 

Element Fletxa relativa 
Jàssera d'estintolament de murs de càrrega d'obra de fàbrica 
de totxo. 

1/1000 

Jàsseres d'estintolament d'estructures de pilars i jàsseres. 1/750 
Forjats amb envans. 1/500 
Forjats sense envans. 1/400 
Cobertes transitables. 1/300 
Cobertes no transitables. 1/250 

Element Fletxa relativa 
Teulades. 1/150 

 
6. RESULTATS DEL CÀLCUL 

En l’appendix 1 s’adjunta el resultat del càlcul del paràmetre de Kbalast emprat en els models 

En l’appendix 2 s’adjunta el resultat del model tridimensional mitjançant MEF CYPECAD del 
conjunt de l’arqueta d’acord als criteris esmentats, del que s’obté les lleis d’esforços i 
posteriorment s’arma  

En l’appendix 3 s’adjunta el resultat del verificació de fissuracions de llosa superior, amb Escel de 
programació pròpia 

 
7.- CONCLUSIÓ 

 
 MURS SOLERA  LLOSA 
Gruix 0,25 m 0,30 m 0,25 m 
Dimensió vàries vàries vàries 
Tipus de Formigó HA-30 HA-30 HA-30 
Tipus Acer B500S B500S B500S 
Recobriment Nom 35 mm exterior 

50 mm interior 
35 mm exterior 
50 mm interior 

35 mm exterior 
50 mm interior 

Armat 10c/20 VERT 
12c/20 HORITZ 

12c/20 Long 
12c/20 Transv 

12c/20 Long 
12c/20 Transv 

Obertura fissura 0,0 mm interior 0,0 mm superior 0,0 mm superior 
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APPENDIX 1.- CÀLCUL K BALAST CORREGIT 





 

  

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL D’ADOBERIA I RETORNS D’AIGÜES REGENERADES ENTRE EL POLÍGON PLANS DE LA TOSSA I COL·LECTOR 
INDUSTRIAL IGUALADA – IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

A5. CÀLCULS ESTRUCTURALS 8 

 
APPENDIX 2.- CÀLCUL ESTRUCTURA I LLISTATS CYPECAD 
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APPENDIX 3 .- VERIFICACIONS MANUALS FISSURACIÓ LLOSA 
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8. VERIFICACIÓ ESTRUCTURAL CANONADES PEAD 
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El present annex es refereix al càlcul estructural d’una petita passera de formigó prefabricada per 
salvar el pas d’un torrent/ rasa ODL al peu de les finques de parcel·les P50 i P60 de la 
Urbanització Plans de la Tossa.  

Aquesta passera no correspon amb l’objecte del projecte ni interfereix amb les canonades del 
projecte, però a petició de INCASOL i Ajuntament de Santa Margarida de Montbui s’incorpora 
aquesta Obra Civil exclusivament  

Es tracta d’una passera d’una amplada de 2,30metres i una llum útil de 7,90metres, que es resol 
amb una llosa de placa alveolar pretensada 25+5  

 

Per a l’estudi de l’element l’acció fonamental és la produïda per el pes propi i una SCU de 5kN/m.  

 

A més de les Normes de bona pràctica, es reflecteixen les principals normatives a considerar en el 
projecte, pel que es refereix a disseny i càlcul estructural: 

--  Codigo Estructural 2021 

--  “Hormigón armado”, de Jimenez Montoya, Garcia Meseguer y Morán Cabré. Ed. Gustavo 
Gili, SA. 

--  Document  Bàsic de l’Edificació CTE SE-AE “Seguretat estructural -Acciones en la 
edificación”. 

--  Document  Bàsic de l’Edificació CTE SE-F  “Seguretat estructural- Obra de Fábrica”. 

--  NTE-CCM:  “Cimentaciones. Contenciones. Muros”. 

--  Norma sismoresistent (NCSE-02). 

--  Normes CTE 

--  K STIGLAT y H. WIPPEL. Cálculo de placas. Instituto Eduardo Torroja de la construcción 
del cemento. 

 

Aquest document conté un seguit d’apartats per a justificar tècnicament el correcte funcionament 
de la solució estructural triada, amb la descripció de les hipòtesis utilitzades, la qualitat dels 
materials, les taules resum on s’indiquen la manera en que s’han trobat els esforços sobre els 
elements, i l’armadura necessària en cada cas. 

 

4.1- MATERIALS I COEFICIENTS DE SEGURETAT ADOPTATS. 
A continuació es descriuen els tipus de formigó que s’utilitzen en aquest Projecte en funció del seu 
lloc d’utilització així com el coeficient de seguretat reductor de la resistència característica i del 
nivell de control que s’exigeix. 

Vida útil 

El temps de vida útil nominal per a l’estructura 
demanat per la propietat és de 50 anys (taula 5.1 
CE-21). El ciment aconsellable segons CÓDIGO 
ESTRUCTURAL, Taula 28, taula A6.2, d’acord al 
tipus d’ambient i la Instrucció de recepció de ciments 
RC-16, serà preferentment CEM II-P, CEM II/V CEM 
II/A-D CEM II/S CEM III/A i CEM IV/A 

La permeabilitat exigible als formigons en funció del 
tipus d’ambient i la vida útil és de: 

--   50 mm de profunditat màxima 

--   30 mm de profunditat promig. 
 
 
Formigons: 

 

Localització Tipus Resistència Nivell de Control Coeficient de 
seguretat 

Fonamentació HA-30/F/20/XC4 NORMAL 1.50 

Capa compressió HA-30/B/10/XC4 NORMAL 1.50 

 
Els formigons hauran de complir tot allò establert en la CÓDIGO ESTRUCTURAL i especialment 
referent a relació a/c, contingut de ciment i resistències segons taules 43.2.1a i 43.2.1.b. 
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S’utilitzen els formigons: 

 Resistència característica fck……………………30 N/mm2 en cimentacions i soleres 
 Resistència característica fck……………………30 N/mm2 en alçats 
 
La resistència de càlcul serà doncs, per a un control de qualitat normal de fcd = fck / 1.5 = 20,00 
N/mm2 

Acers: 

Pel que fa a les barres corrugades utilitzades en armadura passiva de tots els elements s’utilitza el 
tipus B500-S de límit elàstic superior a 500 N/mm2. Amb un nivell de control NORMAL en tots els 
elements i 1.15 com coeficient de seguretat. 

La tensió de càlcul……………………….........….fyd = 434,8 N/mm2 

El nivell de control de l’execució serà NORMAL i com els danys poden catalogar-se com de 
MITJOS. 

Coeficients de seguretat i combinacions d’accions: 

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels materials 
utilitzats, com a les accions que sol·licitaran a l'estructura.  Ambdós es detallen a continuació: 

El valor de càlcul de las accions en formigó armat y segons la CODIGO ESTRUCTURAL pels 
diversos estats límits últims, s’obté majorant las càrregues característiques per coeficients parcials 
de seguretat.  Així el valor de càlcul es defineix com 

kiGd FF   =
 

 on  

kF
  és el valor de la càrrega característica segons es defineix en la Norma CTE  DB- SE-AE  

“Seguridad estructural. Acciones en la Edificación” 

 i
  és un coeficient que té en compte la variabilitat de l’acció i que defineix en la taula següent. 

G   és el coeficient parcial de seguretat de l’acció considerada definida en la taula següent en 
funció del nivell control. 
 
El coeficient parcial de seguretat  s’obté segons 

TIPUS D’ACCIÓ Persistent o transitori Accidental 

 Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 

Permanent * g = 1,00 g = 1,35 g = 1,00 g = 1,00 

Aigua ** g = 1,00 g = 1,20 g = 1,00 g = 1,00 

Pretesat g = 1,00 g = 1,00 g = 1,00 g = 1,00 

Permanent de valor no 
constant 

g = 1,00 g = 1,50 g = 1,00 g = 1,00 

Variable g = 0,00 g = 1,50 g = 0,00 g = 1,00 

Accidental −−− −−− g = 1,00 g = 1,00 

     *  Segons CTE DB-SE inclou l’empenta i el pes del terreny 
     ** Segons CTE DB-SE 
Per accions permanents i per accions accidentals  

 = 1 

Coeficients de combinació  

ÚS DE L’ELEMENT 0* 1** 2*** 

SOBRECÀRREGUES D’ÚS EN EDIFICIS  
 

a) TERRATS 
No accessibles o només per conservació  
Accessibles 
 

b) HABITATGES 
Habitacions 
Escales I accessos públics 
Balcons volats  
 

c) HOTELS, HOSPITALS, PRESONS, ETC. 
Zones de dormitoris 
Zones públiques, escales i accessos 
Locals de reunió i d’espectacle 
Balcons volats 
 

d) OFICINES I COMERÇOS 
Locals privats 
Oficines públiques 
Botigues 
Galeries comercials, escales i accessos 
Locals de magatzem 
Balcons volats  
        

e) EDIFICIS DOCENTS 
Aules, despatxos i menjadors 
Escales i accessos 
Balcons volats 
 

f) ESGLÉSIES, EDIFICIS DE REUNIÓ I 
D’ESPECTACLES 

Locals amb seients fixos 
Locals sense seients fixos, tribunes, escales 
Balcons volats 
 
SOBRECÀRREGUES D’ÚS EN CALÇADES I 
GARATGES  

g) CALÇADES Y GARATGES 

Àrees amb vehicles de pes  30 kN 

Àrees amb vehicles de pes  30 kN y  160 kN 

 
 
 
0,7 
s/ús 
 
 
0,7 
0,7 
0,7 
 
0,7 
0,7 
0,7 
s/ús 
 
 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
1,0 
s/ús 
 
 
0,7 
0,7 
s/ús 
 
 
0,7 
0,7 
s/ús 
 
 
 
0,7 
0,7 

 
 
 
0,5 
s/ús 
 
 
0,5 
0,5 
0,5 
 
0,5 
0,7 
0,7 
s/ús 
 
 
0,5 
0,5 
0,7 
0,7 
0,9 
s/ús 
 
 
0,7 
0,7 
s/ús 
 
 
0,7 
0,7 
s/ús 
 
 
 
0,7 
0,5 
 

 
 
 
0,3 
s/ús 
 
 
0,3 
0,3 
0,3 
 
0,3 
0,6 
0,6 
s/ús 
 
 
0,3 
0,3 
0,6 
0,6 
0,8 
s/ús 
 
 
0,6 
0,6 
s/ús 
 
 
0,6 
0,6 
s/ús 
 
 
 
0,6 
0,3 

 
Els coeficients de ponderació de càrregues i de minoració de la resistència dels materials adoptats 
són, simplificadament, els corresponent a l’actual normativa espanyola per a formigó (nivell de 
control normal): 

Majoració de càrregues f aigua.................................................................1,20 

Majoració de càrregues f pes propi i terres...............................................1,35 

Majoració de càrregues f trànsit................................................................1,50 

Minoració de la resistència característica del formigó c............................1,50 

Minoració del límit elàstic de l’acer s.........................................................1,15 
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Per a la supressió, coeficient global enfront a la flotació de.......................1,10 
 
 
4.2.- ACCIONS. 
Les accions que s’han tingut en compte són les de les següents instruccions: 

--  Norma CTE  DB- SE-AE “Seguridad estructural. Acciones en la Edificación”. 

--  Instrucció del formigó estructural CODIGO ESTRUCTURAL 
 
Càrregues Permanents. 
Les càrregues permanents estaran constituïdes pels pesos dels diferents elements que formen 
l’Obra. Per tant actuaran en tot moment i seran constants en posició i magnitud. 
 
- PESOS PROPIS:  Es refereix al pes dels elements resistents que pràcticament en tots els casos 
d’aquest  

Formigó armat 2,5 t/m3 

Formigó en massa 2,4 t/m3 

Acer 7,85 t/m3 

Reblert de terres Veure més endavant 

 
- EMPENTA HIDROSTÀTICA: No considerada / menyspreable 

- CÀRREGUES MORTES: Són les degudes a elements no resistents i que graviten sobre els 
resistents. A continuació s’enumeren les principals amb els seus pesos específics: 

Coberta: Llosa de formigó prefabricada Alveolar de 25+5cm de gruix. 

Pes propi coberta 0,472 t/m2 

Llum lliure placa 7,90 m 

 
Altres càrregues mortes genèriques: 
 

Terres de reblert 2.0 t/m3 

Paviments d’aglomerat asfàltic 2.3 t/m3 

Voreres de formigó armat 2.5 t/m3 

Barrera de seguretat 100 kp/ml 

Barana metàl·lica 100 kp/ml 

Barreres rígides 600 kp/ml 

 
Sobrecàrregues d’ús. 

Les principals càrregues que poden gravitar sobre els forjats o coberta de l’estructura, així com en 
els reblerts propers als paraments verticals o coronacions de murs, es resumeixen en:. 

Manteniment coberta* 0,1 t/m2 

Espais accessibles i acumulació públic 0,5, t/m2 

Coberta transitable** 0,2 t/m2 

Només automòbils de turisme 0,4 t/m2 

Accés vehicles manteniment 1,0 t/m2 

Camions 2,0 t/m2 

* Només accessibles per conservació o privadament Taula 3.1 de CTE SE-AE 
** Assimilable a zona administrativa tipus B 
 

En el present cas, la llosa de passera quedarà aèria, i una SCU de manteniment de fins a 5kN/m2 
= 0,5t/m2 per possibles accés de vianants, etc.... 

Sobrecàrrega: Neu i vent 

Al ser uns elements coberts, la sobrecàrrega de neu afectarà directament sobre el càlcul dels 
mateixos. La coberta plana descansa en l’estructura de les parets del mur de la cambra. Es tindrà 
en compte tot allò reflexat en SE-AE d’accions en l’edificació: 

--  Altitud: 300 metres 

--  Zona climàtica: 2 

--  Sobrecàrrega de neu horitzontal: 0,55 kN/m2 
 
S’adopta un valor de 55 Kg/m2, incompatible amb la d’ús, i tant sòls en aquells trams coberts. No 
es considera aquesta sobre el cantell superior de les parets, per calcular aquestes. En qualsevol 
dels casos, és un valor molt inferior a la SCU i no compatible amb ell. 

Accions indirectes. Tèrmiques i reologiques 

En aquest cas, donades les dimensions de l’element canal i la seva forma en corba, no serà 
necessària la disposició de les JUNTES DE CONSTRUCCIÓ adequades, amb distàncies no 
superiors als 15 metres en trams rectes, i l’armadura mínima segons l’establert en el CODIGO 
ESTRUCTURAL o altres. 

--  REOLÒGIQUES: No es consideren, degut a que s’han previst les juntes necessàries o no 
són necessàries. 

--  TÈRMIQUES: No es consideren pel mateix motiu que en el cas anterior. 
 
L’efecte del poc desenvolupament en la longitud dels murs, a més de l’efecte de soterrament de 
l’estructura en contacte permanent de terres, que provoca un control tèrmic molt eficient, es 
considera una solució apropiada i viable.  

Sisme 

Atenent-nos a la “Norma de Construcción Sismoresistente NCSE-02”, d’acord amb l’ús a que es 
destina, amb els danys que pugui ocasionar la seva destrucció, la construcció d’un vial peatonal 
auxiliar d’esbarjo es podria entendre dintre del grup de construccions d’importància moderada. 

Aquestes es corresponen a: “Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el 
terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños  
económicos significativos a terceros” d’acord a la NCSE-02 

 
L’aplicació de la “Norma de Construcción Sismoresistente NCSE-02”, és d’aplicació en aquests 
casos a excepció de les edificacions: 

--  EXCEPCIÓ 1: En las construcciones de importancia moderada. 

--  EXCEPCIÓ 2: En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración 
sísmica básica ab sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

--  EXCEPCIÓ 3: En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados 
entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art. 2.1) sea 
inferior a 0,08 g. No obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de más de siete 
plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, (art. 2.2) es igual o mayor de 0,08 g. 

 
Segons aquesta mateixa normativa, l’emplaçament previst per a la construcció d’aquest nou 
infraestructura (Santa Margarida de Montbui) correspon a una zona on l’acceleració sísmica 
bàsica ab igual a 0,04g, per tant, en el cas:  



 

  

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL D’ADOBERIA I RETORNS D’AIGÜES REGENERADES ENTRE EL POLÍGON PLANS DE LA TOSSA I COL·LECTOR 
INDUSTRIAL IGUALADA – IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

 

 

A5B. CÀLCULS ESTRUCTURALS 4 

NO serà d’aplicació aquesta norma (NO APLICA) per estar dins els casos de: EXCEPCIÓ 1 I 
EXCEPCIÓ 3 

Varis 

Quan algun dels apartats de que consten els càlculs de cada una dels elements porta algun 
mecanisme especial que afecti al dimensionament, es senyalarà el valor de l’acció en el seu 
apartat corresponent. 

 
4.3. TERRENYS DE FONAMENTACIÓ I REBLERT 
Característiques del terreny 

S’ha realitzat una nota de geotècnia i una prospecció  amb penetròmetre en l’emplaçament de la 
passera. Tot i que les càrregues son molt baixes i l’element té una importància baixa, el 
penetròmetre ens permet validar la bondat del terreny, coneixent ja que a una certa cota han 
d’apareixer les margues resistents (roca amb una tensió > 5 kg/cm2) 

L’estructura es fonamentarà sobre dos fonaments / estreps de mòduls pantalla de 45cm 
d’amplada, però de dimensions tant reduïdes  

Transmetrà una tensió al terreny de 0,95 kg/cm2, molt inferiors als 1,5 -  2,0 kg/cm2 admissibles 
per aquest terreny a la cota esperable (NSPT = 25). 

 

 

 

 

Empentes de terres 

Pel càlcul d’empentes en el mòdul de pantalla 
que serveix de fonament, es prendrà el coeficient 
d’empenta activa quant els elements actuen com 
a plaques i l’empenta al repòs quan estigui 
impedit el moviment per qualsevol tipus de 
causa. 

Pel que es refereix al terreny de replè de trasdós 
dels murs/mòduls de pantalla s'ha considerat un 
terreny diferent a l’excavat, que ja es considera 
que no es aprofitable la marga  

Material NATURAL assimilable a un Tot-ú 
Natural, amb una matriu argilosa / llims i una 
estructura de graves i sorres graduada 
quaternària. Els actuals talussos dels marges -
estables a 41º, sense indicadors d’esllavissades-  indiquen que disposa de cohesió i un angle de 
fregament raonablement elevat. 

Per al càlcul es necessari conservar uns valors de cohesió / angle que permetin aquests talussos 
actuals. Finalment s’opta pel següents valors de càlcul 

 

Pes específic  = 2,0 T/m3 

Cohesió c = 0.00 

Angle de fregament intern  = 35º 

Angle talús terres  = 0º - 30º 

Evacuació per drenatge 100 % mínim 

 

horitzontal 0,25 activa 

horitzontal 0,45 repos 

  

 
Prescindirem de la cohesió i també agafarem nul el valor del coeficient de fregament entre terres i 
murs en fonament de 1/3. 

   

En l’appendix 4 s’adjunta les taules de dimensionament de plaques alveolars amb capa de 
compressió de 5cm >>>>. Q exterior SCU de 500 kg/m2 

En l’appendix 5 s’adjunta el resultat del model de càlcul dels fonaments resolts amb mòduls de 
pantalla del programa CYPE Pantalles v2023.b, tenint en compte com a pantalla de contenció de 
terres (desnivell de 70cm) i una clava de 1,80 aprox 
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APPENDIX 4.- FITXES DIMENSIONAMENT DE PLAQUES ALVEOLARS 



TABLA de UTILIZACION de PLACAS ALVEOLARES (EHE-08) CAPA COMPRESION de 5 cm.     REI-90
     Ambiente I

Edad de la edificación: 50 años
Ambiente I
Recubrimiento geométrico, mínimo: 15 mm. 

Longitudes Totales en placas Biapoyadas (Isostáticas). Apoyo mínimo 15 cm.
Resistencia al Fuego: REI 90            carga permanente  /  tabiquería / sobrecarga de uso / carga total   (kg/m2)

80 80 80 80 0 0 0 0 0 0
            Pesos 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Ancho Placa sola Con  capa Momento Cortante 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 2500 3000

Tipo cm kg/m2 kg/m2 m.kN/m kN/m 380 480 480 580 750 1000 1500 2000 2500 3000
20.0 120 264 408 76.3 99.8 6.68A 6.35A 6.35A 6.06A 5.64A 5.16B 4.47B *3.98B *3.55B *3.11C
20.2 120 265 409 111.0 99.8 7.76A 7.37A 7.37A 7.03A 6.55A 5.99B 5.19B *4.64B *4.23B *3.68C
25.4 120 324 470 151.8 73.4 8.99A 8.56A 8.56A 8.19A 7.66A 7.03B *6.13B *5.50C *4.96D *4.33D
25.6 120 326 472 229.5 119.1 11.06A 10.54A 10.54A 10.08A 9.43A 8.65B 7.54B 6.46D *5.33D *4.52D
30.5 120 374 526 285.4 122.6 12.12A 11.57A 11.57A 11.09A 10.39B 9.56B *8.36D *7.51D *6.30D *5.37E
30.7 120 376 528 333.8 142.6 13.06A 12.66A 12.66A 12.13A 11.36B 10.45B 9.14D *7.62D *6.30E *5.37E
30.9 120 377 529 390.1 151.3 13.68A 13.26A 13.56A 12.99A 12.17B 11.20B 9.80D 8.10D *6.70E *5.71E
40.3 120 460 622 393.3 122.6 13.81B 13.23B 13.23B 12.72B 11.96B 11.06B 9.74D *8.79D *7.90E
40.5 120 462 624 468.7 153.3 14.95B 14.32B 14.32B 13.77B 12.95B 11.98B *10.54D *9.52E
40.7 120 463 625 537.5 184.0 15.62B 15.24B 15.46B 14.85B 13.97B 12.92C 11.36D *9.84E
50.4 120 557 730 589.9 153.3 15.88B 15.59B 15.59B 15.02B 14.19C *13.18C *11.68D
50.5 120 558 731 677.1 184.0 16.98B 16.55B 16.55B 15.95B 15.07C 14.00D *12.39E
50.7 120 561 734 820.9 236.5 17.92B 17.52B 18.00B 17.62B 16.64C 15.46D *13.69E

  Paredes alveolares:       Código       A           Malla Ø 5  20x30       * Necesita 1 Ø 16 de 150 + 15 cm en cada apoyo (en seno placa) 
Código Ancho Longitud máx Peso           EI de mallazo: B           Malla Ø 5  15x15      para anclaje del cortante.

Pared 15 25192 120 7.50 m 241 (kg/m2) 120 C           Malla Ø 6  20x30          Ver tabla de negativos
Pared 15 25190 120 8.00 m 241 (kg/m2) 120 D           Malla Ø 6  15x15    
Pared 20 25194 120 10.00 m 283 (kg/m2) 180 E           Malla Ø 8  20x30        Neopreno:  1000x50x5        Neopreno:  1000x100x5
Pared 20 25183 120 11.60 m 283 (kg/m2) 180 F           Malla Ø 8  15x15 631006    Y toda placa si L>15 m         631003

TRANSPORTE:  Las placas de 30, 40 y 50 con longitud superior a 15.00 m deben ser transportadas con PLATAFORMA EXTENSIBLE

 P
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CARGAS sobre Placa+capa

Fisura admisible: 0.2 mm.
Mínimo contenido de cemento, relación A/C = 275 / 0.6
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Activa (4 primeros casos de carga con tabiquería) = L/500 o L/1000 + 0.5 cm.
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APPENDIX 5.- CÀLCUL ESTRUCTURA FONAMENT MÓDULS PANTALLA CYPECAD 
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A06. ESTUDI ALTERNATIVES 

 

 

 
1. INTRODUCCIÓ 

Previ a la fase de redactat del projecte per la Portada d’aigües residuals industrials entre el 
Polígon dels Plans de la Tossa i el col·lector Industrial del carrer del Rec d’Igualada, es realitza un 
primer estudi per al client IDR (Igualadina de Depuració i Recuperació) per estudiar els possibles 
traçats de la conducció, a nivell qualitatiu per poder estimar millor quina és la millor solució 
tècnica, funcional i econòmica.  

L’Objecte es poder connectar una parcel·la dels Plans de la Tossa (coordenades X:384.259,5  
Y:4.602.706,0 i cota 357,70) amb el col·lector DN600 PRFV que discorre al llarg del carrer del Rec 
d’Igualada, propietat de l’Ajuntament Igualada, però gestionat per IDR. La cota d’aquesta col·lector 
és al voltant de 300 m 

 

2. DADES DE PARTIDA / CONDICIONANTS DE PREDISSENY  

- En una fase inicial es preveu un cabal de 700m3/dia, repartits al llarg d’unes 10h, que 
suposa 70m3/h = 19,5 l/s 

- Aigües residuals genèrica sense especificació inicial de qualitat o contaminats, tot i que es 
tracta d’un aigua industrial 

- Preferentment per gravetat 

- Manteniment fàcil i mínims consums 

- Ocupació nul·la de terrenys privats. Traça per camins públics. 

- Possibilitat de incorporar conductes de retorn d’aigua neta/ tractada / recuperada 

 

2.1 VALORS CALCULATS 
Un conducte per gravetat en polietilè amb una pendent del 1% en règim uniforme, necessitem un 
conducte de diàmetre interior 200 

Un conducte a secció plena i per una velocitat de circulació de V=1,0m/s, el diàmetre interior serà  
160  

 

3. ALTERNATIVES 

S’Estudien i proposen un total de 6 alternatives analitzades (i tota les seva possible combinatòria 
es clar), descrites de la següent manera. Vinculades especialment al sistema de creuament del riu 
Anoia,-  el punt conflictiu da resoldre de la traça: 

A#1 Col·lector per gravetat traçat rústic+urbà. Palanca SMM 

A#2 Col·lector per gravetat traçat terreny rústic. Pont NOU 

A#3 Col·lector per gravetat traçat terreny rústic. Aqüeducte  paral·lel pont nou 

A#4 Col·lector pressió traçat rústic. Sifó COMPLERT sistema Cisterna 

A#5 Col·lector pressió traçat rústic. Sifó PARCIAL riu sistema Cisterna 

A#6 Col·lector Gravetat traçat rústic. Sifó Forçat Vertical 

A#7 Col·lector Gravetat traçat rústic. Sifó Bombejat 

 

A continuació fem una breu descripció de cada alternativa plantejada: 

3.1 A#1 Palanca SMM.  
Traçat de 1350 ml aprox, tot per gravetat. Amb un primer tram de 700 ml en camins i la resta 
650ml en tram urbà per la trama de Santa Margarida de Montbui. Creuament del riu Anoia grapat 
al taulell del pont de la Palanca. Requereix  PHD o similar i fondàries forçades superiors als 2m de 
rasa.    - Veure Plànol 01.a - 

3.2 A#2 Pont Nou.  
Traçat de 1500 ml aprox, tot per gravetat per camins. Creuament del riu Anoia integrat al nou pont 
de l’accés d’Igualada a la Variant Sud. (en fase d’arrencada d’Obra), en baines del taulell o similar. 
Requereix  PHD o similar i fondàries forçades superiors als 2m de rasa.  - Veure Plànol 02.a - 

3.3 A#3 Aqüeducte.  
Traçat i solució igual a l’anterior, però enlloc de solventar el pas del riu Anoia, per baina al pont, es 
crea un nou aqüeducte d’una longitud de aprox 100 metres. Requereix PHD o similar i fondàries 
forçades superiors als 2m de rasa, a més de crear noves piles dins la llera i una estructura tipus 
gelosia o similar portant dels conductes. Impacte visual més elevat i requereix un estudi hidràulic 
del riu Anoia en aquest punt (?).   - Veure Plànol 03a i 04a - 

3.4 A#4 Cisterna sifonada complert.  
El traçat també seria el mateix que en les anteriors versions, l’única diferencia que en aquest cas, 
per creuar el riu Anoia, enlloc de gravetat, es proposa mitjançat sifó integral de inici a final del 
traçat. Aquest sifó, -amb els problemes que pot comportar de manteniment-  podria ser amb PHD, 
amb un mínim impacte però cal sistema de telecontrol i un PLC per controlar una vàlvula de 
tancament de descàrrega automatitzada de final de línia. S’Utilitza el dipòsit previst de capçalera 
com a volum de càrrega de la cisterna.  - Veure Plànol 03a i 04a – 

3.5 A#5 Cisterna sifonada parcial riu + gravetat la resta.  
Una versió variant de l’anterior. Els primers 1200 metres, fins arribar a cota necessària es faria per 
gravetat de manera tradicional, mentre que abans del creuament del riu Anoia, cal crear una 
Cisterna de càrrega a cota suficient per evacuar a prou velocitat el cabal desitjat 

Cal sistema de telecontrol i un PLC per controlar una vàlvula de tancament de descàrrega 
automatitzada de final de línia, però per contra és molt més senzill d’operar amb altres aportacions 
i més segur 
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3.6 A#6 Sifó Vertical.  
En aquest cas la xarxa pot anar per gravetat, i el creuament del riu es realitza amb un sifó amb 
pendent única direcció a Igualada i pujada final per vasos comunicants en un pou vertical de 
formigó. Tots els sediments queden en aquest pou, que es poden extreure i realitzar una neteja 
manual periòdicament, o fins i tot automatitzar amb un filtre vertical o similar 

Requereix una instal·lació fixe del pou accessible, i cal analitzar la interferència amb un possible  
fluxe del riu.  - Veure Plànol 03a i 04a - 

3.7 A#7 Sifó BOMBEJAT.  
Finalment la darrera opció per creuar el riu Anoia, es possible amb un sifó bombejat, fet que 
implica disposar per sota la cota 300, en el costat SMMontbui d’una estació de Bombament de 
residuals en espai inundable – dins la llera o zona de servitud.  Requereix més manteniment i 
despeses d’explotació elevada, i una ocupació definitiva de sòl.  - Veure Plànol 03a i 04a-  

 

4. COMPARACIÓ 

Un cop vist els possibles casos, es realitza una comparació SUBJECTIVA Completament 
QUALITATIVA en base a 7 criteris segons l’interès mostrat pel client: 1)Funcionament per 
gravetat, 2)afectació urbana, 3)cost inversió, 4)dificultats de manteniment, 5)termini execució, 
6)tràmits i dificultats per desenvolupar el projecte i l’obra i 7)despeses d’explotació. 

Existeix una petita ponderació bàsica de criteris. 

Evidentment es podria fer múltiples anàlisis amb diferents paràmetres, més o menys quantificables 
objectivament, i amb diferents ponderacions, però finalment, tant al client com al redactor de 
l’estudi sembla que aquest cas d’avaluació s’apropa a la realitat del problema. 

Criteri A#1 A#2 A#3 A#4 A#5 A#6 A#7 
Gravetat (0-10) 0 0 0 10 5 10 10 
Afectacions urbana (0-10) 6 0 0 0 0 0 2 
Cost aprox (0-10) 5 3 6 6 7 4 8 
Manteniment (0-10) 0 0 0 6 4 8 10 
Termini (0-5) 3 2 4 4 4 3 5 
Tràmits i dificultat (0-5) 2 4 5 2 3 5 4 
Despeses explotació (0-5) 0 0 1 2 1 3 5 

 
TOTAL AVALUACIO 16 9 16 29 24 33 44 
0 (òptim)...........10(pèssim)  

 

5. CONCLUSIONS 

Vist amb tot l’anterior, les millors alternatives seran sempre per col·lectors per gravetat A#1, A#2 i 
A#3, ja que també minimitza la inversió i els manteniments. Les altres opcions s’haurien de 
descartar en tots els sentits. 

Per altre banda l’alternativa urbana A#1, tot i ser més curta, amb les afectacions sobre el trànsit i 
el cost de restitució de serveis sortirà presumiblement més cara, i poc agraïda pel municipi afectat. 

L’alternativa A#3, funcionalment és molt correcte, i només té un cost superior per la inversió, però 
també per l’afectació al riu i a la visibilitat del pont i pot no ser ben acollida tant des dels gestors 
del riu, com des de l’Ajuntament de Igualada 

Fóra de les alternatives per funcionament per gravetat, entre la A#4(cisterna sifonada 100%)  
A#5(cisterna parcialment sifonada,  i la A#6 (sifó vertical) no existeix massa diferència, i la A#7 és 
la menys avantatjosa de totes. 

Alternativa A#3 és descartable per terminis, cost i per estar mal acceptable per Administracions 
Públiques existint un futur pont-viaducte just al costat. 

L’opció aconsellable i més avantatjosa des del punt de vista tècnica, econòmica i funcional, és 
clarament l’Alternativa A#2,(afegiria que amb molta diferència)  que passa pel taulell del pont nou 
projectat com a solució per creuar el riu Anoia.  

Aquesta versió requereix el vist-i-plau de pas de la canonada per les baines del taulell del pont. 
Tot i haver demanat reiteradament la informació i autorització a l’Administració propietària de la 
infraestructura, no es disposa d’aquesta autorització i per tant i contra els criteris tècnic es 
necessari descartar-la.  

Finalment l’opció més competitiva, funcional i econòmica, descartant totes aquelles que 
per oposicions en contra de les administracions, locals, gestors dels medi hídric o 
propietaris d’Infraestructures viàries, és l’opció  A#5 Cisterna sifonada parcial riu + gravetat 
la resta. 

Aquesta versió és la que es desenvoluparà en el present projecte 

 
 

ESQUEMES EXPLICATIUS 



PROPOSTA
L'Empresa constructora:

SENSE 
ESCALA

ALTERNATIVES 
TRAÇAT A#1

Alternatives TRAÇAT COL·LECTOR PLANS DE 
LA TOSSA (SMMontbui) - COL·LECTOR 

INDUSTRIAL IGUALADA. 

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

J.Oriol Martí
ECCP col·legiat 17.400

----NUM. OBRA:

----1 Modificació: x-x-xx Dibuixat:Data: ----.-. Comprovat:

ARXIU:

01.a

INCÀSOL - 
IDR220413 TRAÇA VARIANT COLECTOR MONTBUI 

IGLD.dwg



PROPOSTA
L'Empresa constructora:

SENSE 
ESCALA

ALTERNATIVES 
TRAÇAT A#2

Alternatives TRAÇAT COL·LECTOR PLANS DE 
LA TOSSA (SMMontbui) - COL·LECTOR 

INDUSTRIAL IGUALADA. 

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

J.Oriol Martí
ECCP col·legiat 17.400

----NUM. OBRA:

----1 Modificació: x-x-xx Dibuixat:Data: ----.-. Comprovat:

ARXIU:

02.a

INCÀSOL - 
IDR220413 TRAÇA VARIANT COLECTOR MONTBUI 

IGLD.dwg



PROPOSTA
L'Empresa constructora:

SENSE 
ESCALA

ALTERNATIVES 
TRAÇAT A#3-A#6

Alternatives TRAÇAT COL·LECTOR PLANS DE 
LA TOSSA (SMMontbui) - COL·LECTOR 

INDUSTRIAL IGUALADA. 

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

J.Oriol Martí
ECCP col·legiat 17.400

----NUM. OBRA:

----1 Modificació: x-x-xx Dibuixat:Data: ----.-. Comprovat:

ARXIU:

03.a

INCÀSOL - 
IDR220413 TRAÇA VARIANT COLECTOR MONTBUI 

IGLD.dwg



PROPOSTA
L'Empresa constructora:

SENSE 
ESCALA

ALTERNATIVES 
Creuam RIU A#3-A#7

Alternatives TRAÇAT COL·LECTOR PLANS DE 
LA TOSSA (SMMontbui) - COL·LECTOR 

INDUSTRIAL IGUALADA. 

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

J.Oriol Martí
ECCP col·legiat 17.400

----NUM. OBRA:

----1 Modificació: x-x-xx Dibuixat:Data: ----.-. Comprovat:

ARXIU:

04.a

INCÀSOL - 
IDR220413 TRAÇA VARIANT COLECTOR MONTBUI 

IGLD.dwg
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Fotografia 1. Inici del Ramal URB. Pk0+000, a l’extrem 
de la Urbanització 

 
Fotografia 2. El Ramal URB. Baixa per aquest terreny 
erm, qualificat com a zona verda, fins enllaçar amb el 
Ramal P50 

 
Fotografia 3.  Inici del Ramal COMÚ abans de creuar OF 
(PAS INFERIOR) pk0+160 

 
Fotografia 4. Actual pas Inferior C37. Existeix 
paral·lelisme amb Mina A.Artés pk 0+170 

 
Fotografia 5. Tram en contrapendent que caldrà rebaixar 
en sortida de OF sota la C-37. PK 0+210 

 
Fotografia 6. Bifurcació abans de començar el corriol PK 
0+220. Punt alt que cal rebaixar 

 
Fotografia 7. Inici del corriol i punt alt al PK 0+225. En 
aquest punt cal rebaixa la rasant fins a -3,30m 

 
Fotografia 8. En el mateix punt, apareix una ODT 

 
Fotografia 9. Tram en franc descens de l’inici del corriol 
PK0+240. Al llarg d’uns 5m el corriol és també la cuneta 
de desguàs de la ODT 

 
Fotografia 10. Tram de corriol PK aproximat X+260 

 
Fotografia 11. Arqueta A.Artés en PK0+250. Dona servei 
a la mina d’aigua 

 
Fotografia 11. Arqueta Oberta A.Artés en PK0+250. 
Dona servei a la mina d’aigua 
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Fotografia 11. Interior Arqueta Oberta A.Artés en 
PK0+250. Dona servei a la mina d’aigua 

 
Fotografia 12. Corriol entre camp i peu de talús. Al peu 
del talús discorre la mina 

 
Fotografia 13. Altre tram de corriol al PK0+350 aprox. Al 
peu del marge de pedra seca, la mina. Amplada aprox 
en tot el corriol disponible de 3,5m 

 
Fotografia 14. Vista elevada del corriol encaixat entre el 
camp i el talús 

 
Fotografia 15. Final del corriol en l’entrega al camí i 
entrada de Molí de Can Planell 

 
Fotografia 16. Camí principal. Cruïlla de Can Planell Pk 
0+640. Aquí la traça discorre pel mig del camí 

 
Fotografia 17. Tram de camí a ubicar el col·lector – tronc 
principal a l’alçada de Cal Migris (a la dreta) 

 
Fotografia 18. Inici de baixada per abandonar el Pla del 
Pare Mariano en la cruïlla de camins PK 1+000 

 
Fotografia 19. Camí en direcció Vilanova del camí per on 
apareix la canonada ATL 

 
Fotografia 20. Arqueta ATL en la cruïlla esmentada. 
Creuament, en PK 1+000 de la nostra traça 

 
Fotografia 21. Vista en direcció Igualada del camí en 
baixada de la Creu del Maginet PK 1+040  

 
Fotografia 22. Altre vista en baixada 
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Fotografia 23. Camí en baixada a creuar el riu PK 1+120, 
direcció Igualada al fons. 

 
Fotografia 24. Aflorament de marga blava d’Igualada i 
ubicació de la Cambra de càrrega del sifó Pk 1+220 

 
Fotografia 25. Ubicació de la cambra PK 1+220 al mig 
del camí 

 
Fotografia 26. Darrer tram final en direcció al creuament 
del camí (vista aigües amunt) 

 
Fotografia 27. Inici del creuament del camí, tot evitant 
l’afectació a la torre elèctrica i al paviment de protecció 
del camí de policia del riu Anoia  

 
Fotografia 28. Imatge extreta de Google Street View del 
POU 40 (a la dreta), Ronda del Rec Igualada i el 
creuament del riu a l’esquerra. 
 
Actualment en obres i no accessible. En transformació   
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A08. PLA DE TREBALLS 

 

 

 
1.- INTRODUCCIÓ 

Aquest annex es redacta en el marc dels treballs per a l’elaboració del “Projecte de col·lector 
residual industrial d’adoberia i retorns d’aigües regenerades entre el polígon Plans de la 
Tossa i col·lector industrial igualada – IDR (Anoia). Separates 1 a 4” 

El Pla de treball s’ha realitzat tenint en compte la forma en la qual s’executaran les obres. El temps 
previst per a cada activitat s’ha calculat en funció dels amidaments i els rendiments dels equips 
constructius. 

Els terminis fixats corresponen tant al coneixement que en el moment de la redacció del projecte 
es té de les obres a realitzar com de la seva problemàtica i els rendiments actuals de la 
maquinària d’obra civil. Per la definició d’aquest pla, s’han hagut d’establir unes hipòtesis de 
duració que es creuen raonables i que depenen del nombre d’equips destinats a una determinada 
activitat, així com el rendiment i les vinculacions entre elles. 

El Contractista haurà de preveure el nombre d’equips necessaris de manera que es puguin acabar 
els treballs dins del termini fixat per a l’execució de les obres. Per tant, el pla que a continuació es 
presenta ha de ser considerat una proposta orientativa del desenvolupament de les obres. 

Aquest pla s’ha elaborat fixant com a data d’inici d’obra un Dilluns Generic, amb unitats de detall 
de MITJES SETMANES (2uni de detall termini /setmana). Sense consideració de vacances o 
festius, més enllà dels caps de setmana s’ha obtingut una durada de 22(vint-i-dues) setmanes, 
que equival a uns 5 mesos.  

 

 

2.- PLA DE TREBALL 
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VALORACIÓ D'OBRA MENSUAL

VALORACIÓ ACUMULADA

Muntatge de llosa

Acabats i Reblertis

SETM.4 SETM.5 SETM.6

Excavació i buidats

Fonament estreps

Excavació i buidats

Fonament cambra

SETM.7

Reblertis i compactats

Seguretat i salut

Neteja i esbrossada de pista

Pous i pericons

Obres accessories

Imprevistos

Detecció de serveis

Servei provisional d'aigua

Restitucions de camins i terrenys

Reblets

Neteja i esbrossada de pista

Neteja i esbrossada de pista

Plataformes de treball i pistes

Excavació de rases

Muntatge de canonades

PROVES DE FUNCIONAMENT

Automatització i control

Valvuleria

Llosa de cobriment

Replanteig i Oficina Tècnica

UNITATS D'OBRA

Plataformes de treball i pistes

Excavació de rases

Muntatge de canonades

SETM.8SETM.1 SETM.2 SETM.3

Muntatge de canonades

Pous i pericons

Pas de riu Anoia

Obertura de vial i restitució

Perforacions de mur

Pous i pericons

Reblets

Restitucions de camins i terrenys

Murs

tapes i accessoris

SETM.9 SETM.10

Reblets

Restitucions de camins i terrenys

Obres accessories

Proteccions i esculleres

Plataformes de treball i pistes

Excavació de rases

SETM.11 SETM.12 SETM.20SETM.13 SETM.14 SETM.15 SETM.16

PLA D'OBRES: Projecte de Col·lector Residual Industrial d'Adoberia i Retorns d'Aigües regenerades entre el polígon Plans de la Tossa i col·lector industrial Igualada - IDR (Anoia). Separates 1 a 4

SETM.21 SETM.22SETM.17 SETM.18 SETM.19
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A09. EXPROPIACIONS I PLANEJAMENT 

 

 

 
1.- EXPROPIACIONS 

Tal i com es pot observar en la documentació recollida a continuació, LA TOTALITAT DE LA 
TRAÇA resta dins de espais públics, tant les canonades, arquets/ pous, com obres fàbrica, formen 
part del requisit de client que es projectin per restar dins d’espais públics.  

Concretament i a mode de resum: 

- Ramal PUrb, discorre pel Zona Verda, del Polígon Pls de la Tossa. Parcel·la 61 

- Ramala P50 i Ramal Conjunt: Discorre per camins actuals (camí de la Creu de 
Maginet) o corriol (antic camí de carros d’amplada superior als 3metres entre 
Montbui Poble i Igualada) de titularitat pública, fins al PK 1+340 

- Ramal Conjunt,, entre el PK 1+340 i 1+395, forma part de Llera del riu Anoia, en 

zones de Policia i servitud i Domini Públic Hidràulic 

- Ramal Conjunt entre Pk 1+395 i Final pk 1+410, vialitat Igualada ( C/ Rec) 

 

En els següents extractes del cadastre es pot observar la xarxa de camins que emprarem per 
dissenyar el traçat del col·lector i conductes complementaris. En el plànols s’observa la traça 
sobreposat amb cartografia 1:1000 i el cadastre 

Adjuntem la Taula d’Ocupacions referenciada als plànols Adjunts, amb indicació de  

- S’ha considerat una ocupació de camí de 3,0 en tots els casos, amplada mínima 
disponible, tot i que existeixen amplades de fins a 4,5metres. 

- No es consideren ocupacions temporals, fóra de l’espai públic. 

- Evidentment no hi ha expropiacions 

- Totes les obres de fàbrica /estructures, tant temporal com definitiva i servitud d’aqüeducte, 
resten dins la franja del camí o alternativament un banda de 3 metres 

 

Pel que es refereix a Ítem 6, Item 7, les referències cadastrals poden induir a un error al mostrar 
especialment que ítem 6, polígon 6, parcel·la 102 sembla sòl agrari de naturalesa particular. Ara 
bé, es troba situar a l’interior de l’endegament del riu Anoia, es troba a la banda interior del camí 
públic de policia de manteniment del DPH i finalment es tracta de la llera d’inundació de T100 
anys. Veure darrera làmina de les fitxes cadastrals  

Per tots aquest motius i d’acord al DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya s’ha de considerar a 
totes totes, com a un espai de titularitat pública. 

Num Polígon Parcel·la Municipi Ramal Long (m) Ample (m) Superficie (m2) Naturalesa
1 PI 61 Sta Margarida Montbui R Urb --- --- 1148,73 Zona Verda Polígon industrial
2 14 9003 Sta Margarida Montbui R Urb -- --- 143,8 Vialitat. Camí de la Creu de Magines

P50 99,5 3 298,5
Troncal sud 53,89 3 161,67
Acopi -- --- 46,42 Acopi Molí Planell
Acopi 36,3 3 108,9 Acopi Can Migris
Acopi -- --- 103,3 Acopi Cruilla
Troncal Nord 813,11 3 2439,33

3 14 9010 Sta Margarida Montbui Troncal 65,2 3 195,6 Vialitat. Camí de StaMarg Montbui
Ramal Acopi --- --- 97

4 14 9005 Sta Margarida Montbui Troncal 283,83 3 851,49 Vialitat. Camí de StaMarg Montbui
5 14 9004 Sta Margarida Montbui Troncal 5,33 3 15,99 Vialitat. Camí de Policia DPH

Acopi 39,2 3 117,6 Acopi cruïlla camí servei DPH
6 14 102 Sta Margarida Montbui Troncal 15,09 3 45,27 Agrari. DPH
7 14 9002 Sta Margarida Montbui Troncal 3 3 9 Riu Anoia DPH
8 --- --- Igualada Troncal 43,15 3 129,45 Vialitat. Urbana
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Pel que es refereix a Ítem 6, Item 7, les referències cadastrals poden induir a un error al mostrar 
especialment que ítem 6, polígon 6, parcel·la 102 sembla sòl agrari de naturalesa particular. Ara 
bé, es troba situar a l’interior de l’endegament del riu Anoia, es troba a la banda interior del camí 
públic de policia de manteniment del DPH i finalment es tracta de la llera d’inundació de T100 
anys. Veure darrera làmina de les fitxes cadastrals  

Per tots aquest motius i d’acord al DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya s’ha de considerar a 
totes totes, com a un espai de titularitat pública. 

 

Imatge 1. Tram Nord de la riera Anoia i Zona Urbana Igualada 

 

 

Imatge 2. Tram Central, sector Torre del pare Mariano 

 

Imatge 3. Tram Central, sector cal Migris -Molí de la font Trobada – CalPlanell 

 

 

Imatge 4. Tram Sud del polígons Plans de la Tossa i C-37 Variant Sud 
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2.- PLANEJAMENT 

 

El projecte es divideix en 4 separates a efectes de tràmits administratius, coincidint amb els 4 
règims del sòl en els que ens trobem al llarg de tota la traça: 

 

- Separata 1: Sòl Urbà Santa Margarida de Montbui: Polígon Sector Plans de la Tossa. 
Traça que discorre per les zones verdes i d’equipament del propi polígon en el Ramal 
URB. – Grafiat color verd- 

- Separata 2: Sòl No Urbanitzat SNU Aj. Sta Margarida de Montbui. Camins de titularitat 
pública en sòl rústic que s’inclourà en un PAE. Camins ben definits i consolidats en tot el 
tram central de la traça del sistema de col·lectors. Ramals P50 i Ramal tronc  - grafiat color 
groc- 

- Separata 3: Sòl Urbanitzable de l’Aj. Sta Margarida de Montbui: ARE Residencial Sta 
Margarida de Montbui. Un tram de corriol afectat però amb una amplada de plataforma 
d’uns 3,0 – 3,50m, afectat per un ARE, entre el Pk0+260 i PK 0+512 (L=525ml) : Ramal 
Tronc. – grafiat color magenta -  

- Separata 4: Sòl Urbà Aj Igualada. Creuament del Riu Anoia i Àmbit Sud del  Polígon 
Sector Plans de la Tossa. Ramal Tronc fins a connectar amb el col·lector Industrial 
d’Igualada  - grafiat color blau- 

En la següent imatge s’observa l’estructura de del sòl actual i queda clarament reflectit el ARE 
Residencial previst de santa margarida de Montbui , que no es troba desenvolupat – dades 
Obtingudes del Departament Urbanisme d ela Generalitat Catalunya -  aplicatiu Hipermapa 
GENCAt.cat -   

 

 

3.- FITXES CATASTRALS 

Adjuntem a continuació les fitxes cadastrals obtingudes de la traça, i referides a la TAULA 1, del 
primer apartat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Miércoles , 6 de Julio de 2022

08250A014001020000WE

Polígono 14 Parcela 102
FORTIN. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI [BARCELONA]
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Agrario
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 Miércoles , 6 de Julio de 2022

08250A014090030000WU

Polígono 14 Parcela 9003
CAMI CREU DE MAGINES. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI [BARCELONA]

RÚSTICO

Agrario
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 Miércoles , 6 de Julio de 2022

08250A014090040000WH

Polígono 14 Parcela 9004
CAMI. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI [BARCELONA]

RÚSTICO

Agrario

   0 VT Vía de comunicación de dominio público 00 2.066

2.066 m2
100,00 %

1/4000

38
5.

40
0 

C
oo

rd
en

ad
as

 U
.T

.M
. H

us
o 

31
 E

TR
S8

9

Hoja 1/1



 Miércoles , 6 de Julio de 2022

08250A014090050000WW

Polígono 14 Parcela 9005
CAMI. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI [BARCELONA]

RÚSTICO

Agrario
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 Miércoles , 6 de Julio de 2022

08250A014090100000WB

Polígono 14 Parcela 9010
CAMI. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI [BARCELONA]

RÚSTICO

Agrario
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 Miércoles , 6 de Julio de 2022

4229402CG8042N0001WE

PL ZONA INDUSTRIAL  Suelo PARCELA 61
08710 SANTA MARGARIDA DE MONTBUI [BARCELONA]

URBANO

Suelo sin edif.

10.728 m2
100,00 %

1/4000

38
4.

40
0 

C
oo

rd
en

ad
as

 U
.T

.M
. H

us
o 

31
 E

TR
S8

9

Hoja 1/1





 

  

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL D’ADOBERIA I RETORNS D’AIGÜES REGENERADES ENTRE EL POLÍGON PLANS DE LA TOSSA I COL·LECTOR 
INDUSTRIAL IGUALADA – IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

A09. EXPROP. I PLANEJAMENT 4 

4..- PLANOLS 



L'Empresa constructora:

Sense Escala

PLANTA 
OCUPACIONS

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

----1 Modificació: x-x-xx Dibuixat:Data: ----.-. Comprovat:

ARXIU: D2207_ EXPROP.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

EXP.01

NOTA: 
EXISTEIX UNA PETITA DISCORDÀNCIA ENTRE EL TRAÇAT 
DEL CAMÍ I LA CARTOGRAFIA CATASTRAL QUE  PROVOCA 
QUE EL TRAÇAT DEL COL·LECTOR NO S'AJUSTI 
ESTRICTAMENT ALS LÍMITS DEL CATASTRE.

                      TRAÇA PER ZONA VERDA PLANEJAMENT 
                      TRAÇA PER CAMINS I VIALS PÚBLICS
                      TRAÇA PER DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC



L'Empresa constructora:

PLANTA 
OCUPACIONS

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

NUM. OBRA:

----1 Modificació: x-x-xx Dibuixat:Data: ----.-. Comprovat:

ARXIU:

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

NOTA: 
EXISTEIX UNA PETITA DISCORDÀNCIA ENTRE EL TRAÇAT 
DEL CAMÍ I LA CARTOGRAFIA CATASTRAL QUE  PROVOCA 
QUE EL TRAÇAT DEL COL·LECTOR NO S'AJUSTI 
ESTRICTAMENT ALS LÍMITS DEL CATASTRE.

D2207_ EXPROP.dwg

Sense Escala

D.22.07

EXP.02

                      TRAÇA PER ZONA VERDA PLANEJAMENT 
                      TRAÇA PER CAMINS I VIALS PÚBLICS
                      TRAÇA PER DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC



L'Empresa constructora:

PLANTA 
OCUPACIONS

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

NUM. OBRA:

----1 Modificació: x-x-xx Dibuixat:Data: ----.-. Comprovat:

ARXIU:

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

NOTA: 
EXISTEIX UNA PETITA DISCORDÀNCIA ENTRE EL TRAÇAT 
DEL CAMÍ I LA CARTOGRAFIA CATASTRAL QUE  PROVOCA 
QUE EL TRAÇAT DEL COL·LECTOR NO S'AJUSTI 
ESTRICTAMENT ALS LÍMITS DEL CATASTRE.

D2207_ EXPROP.dwg

Sense Escala

D.22.07

EXP.03



 

 
  

A.10  SERVEIS AFECTATS 



 

  

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL D’ADOBERIA I RETORNS D’AIGÜES REGENERADES ENTRE EL POLÍGON PLANS DE LA TOSSA I COL·LECTOR 
INDUSTRIAL IGUALADA – IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

A10. SERVEIS AFECTATS 1 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

A10. SERVEIS AFECTATS 
 

 

 
1.- OBJECTE 

L’objecte del present annex es presentar els serveis existents a l’àmbit de projecte i establir els 
criteris d’actuació per a cadascun d’ells.  

 

2.- INTRODUCCIÓ 

S’ha de considerar, en el moment de l’execució de les obres, l’existència de serveis. El 
contractista sol·licitarà a les diferents companyies de serveis, els plànols de situació, localitzant la 
seva ubicació "in situ" per tal d’evitar qualsevol desperfecte en els mateixos i responsabilitzant-se 
d’aquests si es produïssin. En els preus unitaris s’ha considerat la dificultat de treballar en 
aquestes zones amb serveis. Igualment s’ha considerat en els preus unitaris, la part proporcional 
de les cales que s’hagin d’executar per qualsevol motiu.  

En el projecte s’ha definit en forma d’annex, la situació dels serveis, que han de ser contrastats en 
obra.  

El contractista també haurà de demanar, com a pas previ a l'inici dels treballs, els corresponents 
permisos als organismes o entitats afectades per les obres, i haurà d’acomplir les directrius i 
condicions que aquestes marquin.  

S’entén com a inclòs en obra civil a càrrec del contractista, el subministrament dels elements 
necessaris per a la instal·lació de serveis de companyies per poder executar l’obra 
(subministrament elèctric, elements de seguretat i salut, etc.).  

 

3.- SERVEIS AFECTATS 

Per a la redacció del present projecte ha estat necessari portar a terme un treball de recopilació 
d’informació referent a l’estat actual dels serveis de l’àmbit de projecte.  

El punt de partida per a la redacció del projecte ha estat la topografia de la zona. La topografia ens 
permet conèixer amb detall l’estat actual i deduir algunes dades referent als serveis existents.  

A fi efecte de conèixer la realitat dels serveis existents a l’àmbit objecte del present projecte s’ha 
comunicat a cadascuna de les empreses subministradores de serveis la redacció del present 
projecte, sol·licitant la implantació de les xarxes actuals.  

Les empreses i organismes contactats són:  

- Aigües d’Artés, empresa subministradora del servei d’abastament d’aigua potable. Ens ha 
comunicat per correu la possible afectació d’un tram d’una antiga mina, i s’ha realitzat el 
corresponent treball d’inspecció de camp juntament amb el tècnic de zona. Tanmateix en 
comuniquen la proposta de restitució de la mateixa en cas que aquesta es vegi afectada per les 
obres. 

- Aigües de Rigat, empresa subministradora del servei d’abastament d’aigua potable. S’han 
obtingut els plànols dels serveis existents amb la petició realitzada a la plataforma Acefat.- eWise. 

- ATL, empresa subministradora del servei d’abastament d’aigua potable en alta. Ens ha facilitat el 
plànol de les seves instal·lacions existents. 

- Endesa, companyia subministradora del servei d’energia elèctrica. S’han obtingut els plànols dels 
serveis existents amb la petició realitzada a la plataforma Acefat.- eWise.  

- Gas Natural, empresa subministradora del servei de gas. S’han obtingut els plànols dels serveis 
existents amb la petició realitzada a la plataforma Acefat.- eWise.  

- Telefònica, empresa subministradora de serveis de telecomunicacions. S’han obtingut els plànols 
dels serveis existents amb la petició realitzada a la plataforma Acefat.- eWise.  

 

4.- PLÀNOLS DE SERVEIS EXISTENTS 

A continuació s’adjunten els plànols de les diferents companyies sol·licitades: 
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A.11     JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



Projecte de col·lector residual industrial d´adoberia i retorns d´aigües regenerades
entre el polígon Plans de la Tossa i col·lector industrial Igualada - IDR (Anoia).
Separates 1 a 4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 26,19000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 26,40000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 26,19000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 29,75000 €

A0121000 h Oficial 1a 24,00000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 24,00000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 24,00000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 21,85000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 24,00000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 27,95000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,80000 €

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 22,35000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 21,31000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,92000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 21,31000 €

A013H000 h Ajudant electricista 24,00000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,31000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 21,93000 €

A0140000 h Manobre 18,95000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,76000 €

A0D-0007 h Manobre 24,63000 €

A0E-000A h Manobre especialista 25,46000 €

A0F-000B h Oficial 1a 29,50000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 29,50000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 30,03000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 33,53000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,49000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 29,50000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,50000 €

A0F-0011 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 41,06000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 29,50000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 31,40000 €

Projecte de col·lector residual industrial d´adoberia i retorns d´aigües regenerades
entre el polígon Plans de la Tossa i col·lector industrial Igualada - IDR (Anoia).
Separates 1 a 4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 62,55000 €

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,93000 €

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,61000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1311280 h Pala carregadora gran sobre erugues, de 119 kW 174,93000 €

C13112A0 h Pala carregadora sobre erugues, de 212 kW amb escarificadora 69,21000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 48,38000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 182,49000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 75,00000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 55,40000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,19000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,74000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,61000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 67,76000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 56,69000 €

C1501800 h Camió per a transport  de 12 t 40,29000 €

C1501900 h Camió per a transport  de 20 t 50,10000 €

C1502D00 h Camió cisterna  de 6 m3 41,38000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 46,36000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 48,37000 €

C152-003B h Camió grua 50,52000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 36,67000 €

C15G-00DB h Grua autopropulsada de 60 t 124,42000 €

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 55,45000 €

C15I-00JX h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 12 m, sense operari

11,07000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 27,42000 €

C1705600 h Formigonera  de 165 l 1,77000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,42000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 52,30000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 58,20000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 169,91000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,93000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,28000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,86000 €

CF211210 h Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre 39,10000 €

CR70-00BV h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20
kW

38,91000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,53000 €



Projecte de col·lector residual industrial d´adoberia i retorns d´aigües regenerades
entre el polígon Plans de la Tossa i col·lector industrial Igualada - IDR (Anoia).
Separates 1 a 4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CRE2-00BZ h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor 4,31000 €

Projecte de col·lector residual industrial d´adoberia i retorns d´aigües regenerades
entre el polígon Plans de la Tossa i col·lector industrial Igualada - IDR (Anoia).
Separates 1 a 4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,16000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,69000 €

B0311010 t Sorra  de pedrera  de pedra calcària per a formigons 18,17000 €

B0312020 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica per a morters 20,43000 €

B0312500 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 20,98000 €

B0315600 t Sorra  de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 44,15000 €

B0331600 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm 17,85000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera  de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,71000 €

B0332A00 t Grava de pedrera  de pedra granítica, de 5 a 12 mm 20,69000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,55000 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada tipus tot-ú 10,30000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 19,45000 €

B0441600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres  de pedra calcària de 100 a 300 kg de pes 14,00000 €

B0441800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres  de pedra granítica  de 800 a 1200 kg de pes 19,98000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,59000 €

B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 123,86000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

71,86000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,40000 €

B065E81B m3 Formigó HA-30/F/20/XD2+XA2 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició XD2

109,01000 €

B065E85B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+F

84,25000 €

B065E92B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb

89,44000 €

B06E-12BZ m3 Formigó HA-25/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

82,60000 €

B06F2-I06D m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5

86,55000 €

B06F2-IFAQ m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55

89,92000 €

B06L368B m3 Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, grandària màxima del granulat 10
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

100,27000 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

61,55000 €

B06QE76A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIa+E

111,44000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

40,20000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,68000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

41,94000 €

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,67000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,34000 €
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B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0A61600 u Tac de niló  de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €

B0AK-07AT kg Clau acer galvanitzat 1,82000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,45000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,58000 €

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 1,20000 €

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

3,35000 €

B0B8-1081 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,05000 €

B0D21030 m Tauló de fusta  de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta  de pi 211,79000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,54000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic  de 50x100 cm per a 50 usos 1,12000 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic  de 50x250 cm per a 50 usos 1,24000 €

B0DC11A1 m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb
estampidors extensibles

0,64000 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre  de 75x75x125 cm, per a 150 usos 1,95000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,22000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,33000 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,50000 €

B0E2-0EKZ u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara
vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,18000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

B0F1DHA1 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,14000 €

B1519-H6LN m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,55000 €

B151D-0MCB u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,31000 €

B2RA7LP0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valorització de materials naturals excavats amb codi VNME

1,30000 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

52,08000 €

B432-1C0W m3 Cabiró de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 3.5x3.5 a 10x7 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP3
(UNE-EN 351-1)

609,84000 €

B4L1-0LL6 m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 124.8 a 184.3 kN·m per m d'amplària de moment flector últim

49,43000 €

B4P8-0KX7 dm3 Neoprè sense armar per a recolzaments 25,67000 €

B7B151D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament  de 140 a 190 g/m2 0,66000 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,22000 €

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

6,76000 €

B9F15200 m2 Llambordí  de formigó de forma rectangular  de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 17,22000 €

Projecte de col·lector residual industrial d´adoberia i retorns d´aigües regenerades
entre el polígon Plans de la Tossa i col·lector industrial Igualada - IDR (Anoia).
Separates 1 a 4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS

B9GZ1200 t Pols de quars color 1.507,65000 €

B9H12111 Tn Mescla bituminosa calent AC/16/BIN/B60-70/D 86,50000 €

BAWZ1202 u Quadre elèctric amb seccionador general, proteccions tèrmiques i diferencials, relés seleccionadors
i pilots

1.200,00000 €

BD5L2580 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una
de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

7,83000 €

BD77-1JOM m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

20,88000 €

BD7JE400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

19,62000 €

BD7JJ400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

49,00000 €

BD7JK400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 355 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

60,40000 €

BD7JL400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

64,97000 €

BD7JN140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

25,55000 €

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada 102,94000 €

BDD1C3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 120 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada 131,42000 €

BDD1U020 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base pou circular,
amb junt encadellat

368,15000 €

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junt
encadellat

45,48000 €

BDD1U120 u Con de formigó prefabricat de 120X60X80 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junt
encadellat

90,43000 €

BDD1-1KHQ u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

189,00000 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre  d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 4,88000 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

181,45000 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis  de fosa grisa  de 800x800x50 mm, B-125 225,00000 €

BDKZ3171 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis  de fosa dúctil de 620x620x50 mm, 52kg 120,18000 €

BEV24300 u Sonda presostàtica amb accessoris de muntatge 189,00000 €

BF3A8480 u Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 45°  de 200 mm de DN

415,14000 €

BF3D38F0 u Brida cega de fosa de 200 mm de DN amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua 50,49000 €

BFB19400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,74000 €

BFB19450 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

3,20000 €

BFB1C400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

3,54000 €

BFB1C450 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

6,00000 €

BFB1L420 m Tub de polietilè WATER SLIDE RD de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

40,25000 €

BFB1R420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

66,00000 €
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BFB37320 m Tub de polietilè per a gas de designació PE100, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR
17.6, segons UNE-EN 1555-2, soldat

1,33000 €

BFBA1A38 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 200 mm de DN i 10 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 12201-3 amb ramal a 45° de 250 mm de DN, per a soldar

96,85000 €

BFBA6282 u Derivació injectada de polietilè de densitat mitjana de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE
53333 amb ramal a 90°  de 63 mm de DN, per a soldar

5,63000 €

BFBA6484 u Derivació injectada de polietilè de densitat mitjana de 90 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE
53333 amb ramal a 90°  de 90 mm de DN, per a soldar

14,60000 €

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

13,44000 €

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

39,09000 €

BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,09000 €

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,17000 €

BFYB1L42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

2,43000 €

BFYB1R42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 315 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

5,87000 €

BFYB1U42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 355-400 mm
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

9,94000 €

BG1A0820 u Armari de formigó prefabricat GRC de 800x1000x350mm 395,15000 €

BG1N3210 u Estació remota de sectorització tipus LS-10 569,28000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,10000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,60000 €

BG319320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

0,94000 €

BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris 4,65000 €

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a estació remota de sectorització tipus LS-10 21,13000 €

BHGAU010 u Microprogramador IP68, programació per rellotge astronòmic 2.484,27000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic 94,16000 €

BJMCU020 u Boia de nivell de contacte magnètic 75,85000 €

BN1216G0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

348,96000 €

BN12-0XFV u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa

105,59000 €

BN1B26G0 u Vàlvula de guillotina motoritzada amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i , guillotina INOX, amb
accionament per motorreductor trifàsic multivoltes AUMA

3.600,00000 €

BN8525A0 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de
resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR)

73,19000 €

BN8525D0 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de
resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR)

124,11000 €
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BNZ115G0 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),
de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

198,90000 €

BR30-0XRF kg Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent 5,66000 €

BR31-132Q kg Bioactivador microbià 7,07000 €

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 44,18000 €

BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 1,13000 €

BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,91000 €

BR420-22BX u Celtis australis de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat
mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

29,21000 €

BR420-22C0 u Celtis australis de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 33 cm i profunditat
mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ

41,98000 €

BR45C-2492 u Ulmus minor Umbraculifera de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua 27,44000 €

BR4U0-21GV kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

15,82000 €

BRI3-28O3 m2 Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, cosida en les dues
cares a una xarxa de polipropilè biodegradable

1,13000 €
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B07G-0MRF m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 105,30000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 25,46000 = 25,46000

Subtotal: 25,46000 25,46000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,93000 = 1,35100

Subtotal: 1,35100 1,35100

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,45000 = 29,56400

B055-0661 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,380      x 123,86000 = 47,06680

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,69000 = 0,33800

B081-06U6 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,760      x 1,67000 = 1,26920

Subtotal: 78,23800 78,23800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25460

COST DIRECTE 105,30360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,30360

B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 1,56000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 26,19000 = 0,13095

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 29,50000 = 0,14750

Subtotal: 0,27845 0,27845

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,45000 = 0,01479

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 1,20000 = 1,26000

Subtotal: 1,27479 1,27479

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00278

COST DIRECTE 1,55602

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55602
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D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

Rend.: 1,000 77,91000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 20,76000 = 22,83600

Subtotal: 22,83600 22,83600

Maquinària

C1705600 h Formigonera  de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 105,75000 = 15,86250

B0331Q10 t Grava de pedrera  de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,71000 = 25,90050

B0311010 t Sorra  de pedrera  de pedra calcària per a formigons 0,650      x 18,17000 = 11,81050

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,16000 = 0,20880

Subtotal: 53,78230 53,78230

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22836

COST DIRECTE 77,90866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,90866

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

Rend.: 1,000 85,84000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 20,76000 = 22,83600

Subtotal: 22,83600 22,83600

Maquinària

C1705600 h Formigonera  de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

B0311010 t Sorra  de pedrera  de pedra calcària per a formigons 0,650      x 18,17000 = 11,81050

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 105,75000 = 23,79375

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,16000 = 0,20880

B0331Q10 t Grava de pedrera  de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,71000 = 25,90050
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 61,71355 61,71355

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22836

COST DIRECTE 85,83991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,83991

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

Rend.: 1,000 82,18000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,76000 = 20,76000

Subtotal: 20,76000 20,76000

Maquinària

C1705600 h Formigonera  de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 105,75000 = 26,43750

B0312020 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica per a morters 1,630      x 20,43000 = 33,30090

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,16000 = 0,23200

Subtotal: 59,97040 59,97040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20760

COST DIRECTE 82,17700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,17700

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

Rend.: 1,000 93,68000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,76000 = 20,76000

Subtotal: 20,76000 20,76000

Maquinària

C1705600 h Formigonera  de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 105,75000 = 40,18500
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B0312020 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,43000 = 31,05360

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,16000 = 0,23200

Subtotal: 71,47060 71,47060

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20760

COST DIRECTE 93,67720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,67720

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l

Rend.: 1,000 111,94000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,76000 = 21,79800

Subtotal: 21,79800 21,79800

Maquinària

C1705600 h Formigonera  de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 105,75000 = 21,15000

B0312020 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica per a morters 1,530      x 20,43000 = 31,25790

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,16000 = 0,23200

Subtotal: 88,63990 88,63990

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21798

COST DIRECTE 111,93913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,93913

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,58000 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,000      x 1,58000 = 1,58000

Subtotal: 1,58000 1,58000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1,58000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,58000
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PARTIDES D'OBRA

17951111P-1 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de
<= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa
drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè
d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada
mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS

Rend.: 1,000 20,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

ED5L2583 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

1,000      x 11,23454 = 11,23454

E7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

1,000      x 9,22314 = 9,22314

Subtotal: 20,45768 20,45768

COST DIRECTE 20,45768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,45768

E7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 9,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 24,00000 = 3,60000

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,95000 = 2,84250

Subtotal: 6,44250 6,44250

Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,200      x 1,22000 = 2,68400

Subtotal: 2,68400 2,68400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09664

COST DIRECTE 9,22314
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,22314

EAWZ12A2P-2 u Subministrament i muntatge de quadre elèctric amb
seccionador general, proteccions tèrmiques i
diferencials, relés seleccionadors i pilots, tot
completament instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 1.260,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,200 /R x 20,31000 = 24,37200

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 22,80000 = 34,20000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 58,57200 58,57200

Materials

BAWZ1202 u Quadre elèctric amb seccionador general, proteccions
tèrmiques i diferencials, relés seleccionadors i pilots

1,000      x 1.200,00000 = 1.200,00000

Subtotal: 1.200,00000 1.200,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,46430

COST DIRECTE 1.260,03630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.260,03630

EAWZZ001P-3 pa Partida alçada a justificar per l'adaptació del software
i integració de senyals en el centre de Control IDR.

Rend.: 1,000 550,00 €

COST DIRECTE 550,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 550,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EAWZZ021 pa Partida alçada a justificar per l'adaptació del software
i integració de senyals en el centre de Control IDR.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EAWZZ212P-4 pa Partida alçada per la formació d'escomesa elèctrica
amb cable de coure de 3x16+10 mm2, aillat amb
coberta policlorur de vinil per a 1000 V, designació
UNE VV 0,6/1 KV. inclòs connexions al quadre

Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 2.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ED5L2583 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

Rend.: 1,000 11,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,033 /R x 21,31000 = 0,70323

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,066 /R x 24,00000 = 1,58400

Subtotal: 2,28723 2,28723

Materials

B0A61600 u Tac de niló  de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,15000 = 0,30000

BD5L2580 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

1,100      x 7,83000 = 8,61300
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 8,91300 8,91300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03431

COST DIRECTE 11,23454
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,23454

F2221774P-5 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

Rend.: 1,000 9,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 18,95000 = 2,27400

A0150000 h Manobre especialista 0,120 /R x 20,76000 = 2,49120

Subtotal: 4,76520 4,76520

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,115 /R x 8,74000 = 1,00510

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,065 /R x 60,38000 = 3,92470

Subtotal: 4,92980 4,92980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07148

COST DIRECTE 9,76648
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,76648

F2271010P-6 m2 Anivellament de terres, repàs i piconatge al 98% PM. Rend.: 0,909 3,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,018 /R x 18,95000 = 0,37525

Subtotal: 0,37525 0,37525

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,0123 /R x 56,03000 = 0,75816

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,018 /R x 55,40000 = 1,09703

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,016 /R x 66,20000 = 1,16524

Subtotal: 3,02043 3,02043

COST DIRECTE 3,39568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,39568
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F3J2181C m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a
1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora,
amb la cara exterior concertada

Rend.: 1,000 113,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,375 /R x 24,00000 = 9,00000

Subtotal: 9,00000 9,00000

Maquinària

C1311280 h Pala carregadora gran sobre erugues, de 119 kW 0,375 /R x 174,93000 = 65,59875

Subtotal: 65,59875 65,59875

Materials

B0441800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres  de pedra
granítica  de 800 a 1200 kg de pes

1,925      x 19,98000 = 38,46150

Subtotal: 38,46150 38,46150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13500

COST DIRECTE 113,19525
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,19525

F9G4H642P-7 m2 Paviment de formigó amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+E, de 15 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer
entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, acabat remolinat mecànic afegint 7 kg/m2
de pols de quars color

Rend.: 0,650 38,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,95000 = 5,83077

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,280 /R x 22,35000 = 9,62769

Subtotal: 15,45846 15,45846

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,0175 /R x 78,42000 = 2,11131

C2003000 h Remolinador mecànic 0,0135 /R x 5,28000 = 0,10966

Subtotal: 2,22097 2,22097

Materials

B9GZ1200 t Pols de quars color 0,0017      x 1.507,65000 = 2,56301

B06QE76A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+E,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIa+E

0,160      x 111,44000 = 17,83040

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0019      x 105,75000 = 0,20093

Subtotal: 20,59434 20,59434
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23188

COST DIRECTE 38,50565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,50565

F9H10043P-8 t Paviment de mescla bituminosa en calent
AC/16/BIN/B60-70/D, amb granulat granític i betum
asfaltic de penetració, estesa i compactada al 98% de
l'assaig de marshall.

Rend.: 0,650 195,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 1,050 /R x 22,35000 = 36,10385

A0140000 h Manobre 1,050 /R x 18,95000 = 30,61154

Subtotal: 66,71539 66,71539

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,125 /R x 58,20000 = 11,19231

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,125 /R x 52,30000 = 10,05769

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,125 /R x 66,20000 = 12,73077

Subtotal: 33,98077 33,98077

Materials

B9H12111 Tn Mescla bituminosa calent AC/16/BIN/B60-70/D 1,100      x 86,50000 = 95,15000

Subtotal: 95,15000 95,15000

COST DIRECTE 195,84616
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,84616

F9J30010P-9 m2 Formació de reg d'emprimació amb emulsió
bituminosa catiònica tipus ECI, amb una dotació de
1,5 kg/m2.

Rend.: 1,000 0,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0025 /R x 20,76000 = 0,05190

Subtotal: 0,05190 0,05190

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0025 /R x 27,42000 = 0,06855

Subtotal: 0,06855 0,06855

Materials

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 1,000      x 0,59000 = 0,59000

Subtotal: 0,59000 0,59000
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COST DIRECTE 0,71045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,71045

FFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 15,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 20,31000 = 4,46820

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 22,80000 = 5,01600

Subtotal: 9,48420 9,48420

Materials

BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,09000 = 0,09000

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 13,44000 = 4,03200

BFB19400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,74000 = 1,77480

Subtotal: 5,89680 5,89680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14226

COST DIRECTE 15,52326
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,52326

FFB1C455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 28,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,290 /R x 20,31000 = 5,88990

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 22,80000 = 6,61200

Subtotal: 12,50190 12,50190

Materials

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 39,09000 = 11,72700

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,17000 = 0,17000
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BFB1C400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 3,54000 = 3,61080

Subtotal: 15,50780 15,50780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18753

COST DIRECTE 28,19723
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,19723

FHGAU010P-10 u Subministrament i muntatge de microprogramador
IP68, dotat de rellotge astronòmic per a programació
d'operacions amb vàlvula motoritzada i gestió
d'alertes, incloent entrada analògica 4-20mA de
pressió i les 4 de boies. Inclou mà d'obra de
programació, completament instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 2.825,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 24,00000 = 96,00000

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 27,95000 = 111,80000

Subtotal: 207,80000 207,80000

Materials

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

1,000      x 94,16000 = 94,16000

BHGAU010 u Microprogramador IP68, programació per rellotge
astronòmic

1,000      x 2.484,27000 = 2.484,27000

D060Q021 m3 Formigó  de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària  de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

0,400      x 85,83991 = 34,33596

Subtotal: 2.612,76596 2.612,76596

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,19500

COST DIRECTE 2.825,76096
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.825,76096

FR3P9161P-11 m3 Rebliment de rasa amb grava de pedrera de pedra
calcària de 20 a 40 mm, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana

Rend.: 1,000 36,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,060 /R x 21,93000 = 1,31580

Subtotal: 1,31580 1,31580

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,060 /R x 60,38000 = 3,62280
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,62280 3,62280

Materials

B0331600 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm 1,785      x 17,85000 = 31,86225

Subtotal: 31,86225 31,86225

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01974

COST DIRECTE 36,82059
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,82059

G2194JF5P-12 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 0,800 7,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 62,55000 = 5,62950

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,020 /R x 60,38000 = 1,50950

Subtotal: 7,13900 7,13900

COST DIRECTE 7,13900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,13900

G2194XF5P-13 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 0,800 6,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 62,55000 = 5,08219

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,014 /R x 60,38000 = 1,05665

Subtotal: 6,13884 6,13884

COST DIRECTE 6,13884
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,13884

G219Q105P-14 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 1,000 4,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,060 /R x 24,00000 = 1,44000

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 20,76000 = 1,66080
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,10080 3,10080

Maquinària

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,060 /R x 2,93000 = 0,17580

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,080 /R x 14,61000 = 1,16880

Subtotal: 1,34460 1,34460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04651

COST DIRECTE 4,49191
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,49191

G21YB220P-15 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació
de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal
amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de
diamant intercambiable

Rend.: 1,000 90,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 20,76000 = 31,14000

Subtotal: 31,14000 31,14000

Maquinària

CF211210 h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

1,500 /R x 39,10000 = 58,65000

Subtotal: 58,65000 58,65000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars 0,015 %  s 89,80000 = 0,01347

Subtotal: 0,01347 0,01347

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46710

COST DIRECTE 90,27057
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,27057

G2225121P-16 m3 Excavació de rasa i pous de fins a 1 m d'amplària i
fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la
vora

Rend.: 1,000 8,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,95000 = 0,75800

Subtotal: 0,75800 0,75800

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,120 /R x 60,38000 = 7,24560

Subtotal: 7,24560 7,24560



Projecte de col·lector residual industrial d´adoberia i retorns d´aigües regenerades
entre el polígon Plans de la Tossa i col·lector industrial Igualada - IDR (Anoia).
Separates 1 a 4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01137

COST DIRECTE 8,01497
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,01497

G2225241P-17 m3 Excavació de rasa i pous de fins a 2 m d'amplària i
fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la
vora

Rend.: 1,000 10,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 18,95000 = 0,28425

Subtotal: 0,28425 0,28425

Maquinària

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,055 /R x 182,49000 = 10,03695

Subtotal: 10,03695 10,03695

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00426

COST DIRECTE 10,32546
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,32546

G222H123P-18 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat

Rend.: 1,000 55,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,075 /R x 18,95000 = 1,42125

Subtotal: 1,42125 1,42125

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,330 /R x 60,38000 = 19,92540

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,550 /R x 62,55000 = 34,40250

Subtotal: 54,32790 54,32790

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02132

COST DIRECTE 55,77047
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,77047
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G222H443P-19 m3 Excavació de buidat/rasa de més de 2 m d'amplària i
fins a 4 m de fondària, en terreny roca, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 53,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,055 /R x 18,95000 = 1,04225

Subtotal: 1,04225 1,04225

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,250 /R x 60,38000 = 15,09500

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,600 /R x 62,55000 = 37,53000

Subtotal: 52,62500 52,62500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01563

COST DIRECTE 53,68288
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,68288

G222Z121P-20 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 1 m d'amplària i fins
a 2 m de fondària, en terreny compacte i zones de
difícil maniobrabilitat, amb retroexcavadora petita i
ajudes manuals, amb les terres deixades a la vora.

Rend.: 1,000 17,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,175 /R x 18,95000 = 3,31625

Subtotal: 3,31625 3,31625

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,295 /R x 48,38000 = 14,27210

Subtotal: 14,27210 14,27210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04974

COST DIRECTE 17,63809
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,63809

G2242311P-21 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM

Rend.: 1,000 5,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,088 /R x 20,76000 = 1,82688

A0140000 h Manobre 0,126 /R x 18,95000 = 2,38770

Subtotal: 4,21458 4,21458

Maquinària
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C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,088 /R x 12,19000 = 1,07272

Subtotal: 1,07272 1,07272

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06322

COST DIRECTE 5,35052
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,35052

G2262211 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 2,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1502D00 h Camió cisterna  de 6 m3 0,007 /R x 41,38000 = 0,28966

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,014 /R x 56,03000 = 0,78442

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 66,20000 = 0,92680

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 62,96000 = 0,44072

Subtotal: 2,44160 2,44160

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,16000 = 0,05800

Subtotal: 0,05800 0,05800

COST DIRECTE 2,49960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,49960

G2266221 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit,
i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 20,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 20,76000 = 5,19000

Subtotal: 5,19000 5,19000

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,250 /R x 8,61000 = 2,15250

C1502D00 h Camió cisterna  de 6 m3 0,007 /R x 41,38000 = 0,28966

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 62,96000 = 0,44072

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,014 /R x 56,03000 = 0,78442

Subtotal: 3,66730 3,66730

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,16000 = 0,05800
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PARTIDES D'OBRA

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,200      x 9,55000 = 11,46000

Subtotal: 11,51800 11,51800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07785

COST DIRECTE 20,45315
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,45315

G2285H0FP-22 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra rentada de riu entre 0,1 i 0,5mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 18,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,76000 = 4,15200

Subtotal: 4,15200 4,15200

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 8,61000 = 1,72200

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,120 /R x 60,38000 = 7,24560

Subtotal: 8,96760 8,96760

Materials

B0315600 t Sorra  de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 0,125      x 44,15000 = 5,51875

Subtotal: 5,51875 5,51875

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06228

COST DIRECTE 18,70063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,70063

G228A60FP-23 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 12,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,76000 = 4,15200

Subtotal: 4,15200 4,15200

Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,200 /R x 12,19000 = 2,43800

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 60,38000 = 6,03800

Subtotal: 8,47600 8,47600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06228

COST DIRECTE 12,69028
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,69028

G228AB0FP-24 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat d'aportació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 24,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,190 /R x 20,76000 = 3,94440

Subtotal: 3,94440 3,94440

Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,190 /R x 12,19000 = 2,31610

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,115 /R x 60,38000 = 6,94370

Subtotal: 9,25980 9,25980

Materials

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,200      x 9,55000 = 11,46000

Subtotal: 11,46000 11,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05917

COST DIRECTE 24,72337
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,72337

G228AH0FP-25 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorra rentada de 0,1 a 0,5 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 65,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 20,76000 = 1,66080

Subtotal: 1,66080 1,66080

Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,100 /R x 12,19000 = 1,21900

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,115 /R x 60,38000 = 6,94370

Subtotal: 8,16270 8,16270

Materials

B0315600 t Sorra  de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 1,250      x 44,15000 = 55,18750

Subtotal: 55,18750 55,18750
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02491

COST DIRECTE 65,03591
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,03591

G22B1101P-26 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a
30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 2,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,030 /R x 50,44000 = 1,51320

C13112A0 h Pala carregadora sobre erugues, de 212 kW amb
escarificadora

0,010 /R x 69,21000 = 0,69210

Subtotal: 2,20530 2,20530

COST DIRECTE 2,20530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,20530

G22D3001P-27 m2 Obertura de pista amb mitjans mecànics Rend.: 500,000 1,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 5,000 /R x 18,95000 = 0,18950

Subtotal: 0,18950 0,18950

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 5,000 /R x 60,38000 = 0,60380

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

10,000 /R x 56,03000 = 1,12060

Subtotal: 1,72440 1,72440

COST DIRECTE 1,91390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,91390

G22D3011P-28 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i ajudes manuals, càrrega mecànica sobre
camió i transport a gestor de residus.

Rend.: 1,000 2,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 18,95000 = 0,47375

Subtotal: 0,47375 0,47375

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport  de 12 t 0,032 /R x 40,29000 = 1,28928

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,010 /R x 56,03000 = 0,56030
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Subtotal: 1,84958 1,84958

COST DIRECTE 2,32333
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,32333

G2315A03P-29 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb
mòduls metàl·lics d'acer

Rend.: 1,000 15,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 22,80000 = 2,73600

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 18,95000 = 4,54800

Subtotal: 7,28400 7,28400

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,120 /R x 60,38000 = 7,24560

Subtotal: 7,24560 7,24560

Materials

B0DC11A1 m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a
estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb
estampidors extensibles

2,000      x 0,64000 = 1,28000

Subtotal: 1,28000 1,28000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18210

COST DIRECTE 15,99170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,99170

G242206A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 20 km

Rend.: 1,000 7,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,0065 /R x 182,49000 = 1,18619

C1501800 h Camió per a transport  de 12 t 0,160 /R x 40,29000 = 6,44640

Subtotal: 7,63259 7,63259

COST DIRECTE 7,63259
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,63259
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G2R450AAP-30 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 20 km

Rend.: 1,000 7,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501900 h Camió per a transport  de 20 t 0,125 /R x 50,10000 = 6,26250

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,0055 /R x 182,49000 = 1,00370

Subtotal: 7,26620 7,26620

COST DIRECTE 7,26620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,26620

G2RA7LP0P-31 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de terres no
contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valorització de materials naturals excavats amb codi
VNME

Rend.: 1,000 2,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de terres no
contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valorització de materials naturals excavats amb codi
VNME

1,600      x 1,30000 = 2,08000

Subtotal: 2,08000 2,08000

COST DIRECTE 2,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,08000

G31D1001P-32 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous Rend.: 1,000 18,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 21,31000 = 8,52400

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,300 /R x 24,00000 = 7,20000

Subtotal: 15,72400 15,72400

Materials

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,33000 = 0,33000

B0DZ4000 m Fleix 0,200      x 0,22000 = 0,04400

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic  de 50x100 cm per a 50 usos 1,100      x 1,12000 = 1,23200

B0D31000 m3 Llata de fusta  de pi 0,0011      x 211,79000 = 0,23297

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,63000 = 0,13150

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

B0D21030 m Tauló de fusta  de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,43000 = 0,85991
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Subtotal: 2,94619 2,94619

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23586

COST DIRECTE 18,90605
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,90605

G3251CH3P-33 m3 Formigó per a murs de contenció
HA-30/F/20/XD2+XA2 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
cubilot

Rend.: 1,000 132,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 18,95000 = 13,26500

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,350 /R x 22,35000 = 7,82250

Subtotal: 21,08750 21,08750

Materials

B065E81B m3 Formigó HA-30/F/20/XD2+XA2 de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició XD2

1,020      x 109,01000 = 111,19020

Subtotal: 111,19020 111,19020

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52719

COST DIRECTE 132,80489
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,80489

G32B3101P-34 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 2,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 19,92000 = 0,23904

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 21,85000 = 0,21850

Subtotal: 0,45754 0,45754

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,34000 = 0,00817

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,58000 = 1,58000

Subtotal: 1,58817 1,58817
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00686

COST DIRECTE 2,05257
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,05257

G32D1103P-35 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, per a una alçària de treball <= 3 m

Rend.: 1,000 17,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,300 /R x 24,00000 = 7,20000

A0133000 h Ajudant encofrador 0,320 /R x 21,31000 = 6,81920

Subtotal: 14,01920 14,01920

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,63000 = 0,21040

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

1,000      x 0,50000 = 0,50000

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

B0D21030 m Tauló de fusta  de pi per a 10 usos 1,991      x 0,43000 = 0,85613

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic  de 50x250 cm per a 50 usos 1,050      x 1,24000 = 1,30200

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,004      x 8,56000 = 0,03424

Subtotal: 3,01858 3,01858

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35048

COST DIRECTE 17,38826
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,38826

G3C516H3P-36 m3 Formigó per a lloses de fonaments,
HA-30/F/20/XD2+XA2, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

Rend.: 1,000 124,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 18,95000 = 13,26500

Subtotal: 13,26500 13,26500

Materials

B065E81B m3 Formigó HA-30/F/20/XD2+XA2 de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició XD2

1,020      x 109,01000 = 111,19020

Subtotal: 111,19020 111,19020
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19898

COST DIRECTE 124,65418
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,65418

G3C5Z6H0P-37 m3 Capa de neteja i anivellament HL-150/P/20, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 76,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 18,95000 = 13,26500

Subtotal: 13,26500 13,26500

Materials

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

1,020      x 61,55000 = 62,78100

Subtotal: 62,78100 62,78100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19898

COST DIRECTE 76,24498
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,24498

G3CB3100P-38 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 2,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 21,85000 = 0,17480

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 19,92000 = 0,23904

Subtotal: 0,41384 0,41384

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,34000 = 0,00683

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,58000 = 1,58000

Subtotal: 1,58683 1,58683

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00621

COST DIRECTE 2,00688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,00688
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PARTIDES D'OBRA

G3J21610P-39 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 300
kg de pes, col·locats amb retrogiratòria

Rend.: 1,000 51,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 24,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000

Maquinària

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,120 /R x 182,49000 = 21,89880

Subtotal: 21,89880 21,89880

Materials

B0441600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres  de pedra
calcària de 100 a 300 kg de pes

1,925      x 14,00000 = 26,95000

Subtotal: 26,95000 26,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04500

COST DIRECTE 51,89380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,89380

G3J21810P-40 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 500 a
1000 kg de pes, col·locats amb retro excavadora
orugues

Rend.: 1,000 71,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,160 /R x 24,00000 = 3,84000

Subtotal: 3,84000 3,84000

Maquinària

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,160 /R x 182,49000 = 29,19840

Subtotal: 29,19840 29,19840

Materials

B0441800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres  de pedra
granítica  de 800 a 1200 kg de pes

1,925      x 19,98000 = 38,46150

Subtotal: 38,46150 38,46150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05760

COST DIRECTE 71,55750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,55750
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G3JBAL000P-41 u Subministrament i col·locació de bales de palla
aigües avall del punt de creuament en el moment de
formar la mota per a crear el pas alternatiu, amb pala
excavadora giratòria i posterior retirada, d'acord al
document EIIP

Rend.: 1,000 51,40 €

COST DIRECTE 51,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,4000

________________________________________________________________________________________________________________

G45C1RH3P-42 m3 Formigó per a lloses,HA-30/F/20/XD2+XA2, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 139,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,450 /R x 18,95000 = 27,47750

Subtotal: 27,47750 27,47750

Materials

B065E81B m3 Formigó HA-30/F/20/XD2+XA2 de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició XD2

1,020      x 109,01000 = 111,19020

Subtotal: 111,19020 111,19020

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68694

COST DIRECTE 139,35464
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,35464

G4BC3100P-43 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 2,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 21,85000 = 0,21850

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 19,92000 = 0,23904

Subtotal: 0,45754 0,45754

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,34000 = 0,00817

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,58000 = 1,58000

Subtotal: 1,58817 1,58817
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00686

COST DIRECTE 2,05257
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,05257

G4DC1D00P-44 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi

Rend.: 1,000 29,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,540 /R x 24,00000 = 12,96000

A0133000 h Ajudant encofrador 0,540 /R x 21,31000 = 11,50740

Subtotal: 24,46740 24,46740

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta  de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

B0D21030 m Tauló de fusta  de pi per a 10 usos 0,990      x 0,43000 = 0,42570

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,63000 = 0,10520

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100      x 2,54000 = 2,79400

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 8,56000 = 0,12926

Subtotal: 3,97237 3,97237

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,61169

COST DIRECTE 29,05146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,05146

G7B451D0P-45 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 21,31000 = 0,42620

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 24,00000 = 0,96000

Subtotal: 1,38620 1,38620

Materials

B7B151D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament  de 140 a 190 g/m2

1,100      x 0,66000 = 0,72600

Subtotal: 0,72600 0,72600
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02079

COST DIRECTE 2,13299
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,13299

G96516D9P-46 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter M-5

Rend.: 0,650 34,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,237 /R x 22,35000 = 8,14915

A0140000 h Manobre 0,487 /R x 18,95000 = 14,19792

Subtotal: 22,34707 22,34707

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 33,68000 = 0,07073

B96516D0 m Vorada recta  de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada  de calçada C3  de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

1,050      x 6,76000 = 7,09800

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0792      x 61,40000 = 4,86288

Subtotal: 12,03161 12,03161

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33521

COST DIRECTE 34,71389
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,71389

G9F15221P-47 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt ,
sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment
acabat

Rend.: 0,650 28,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,019 /R x 20,76000 = 0,60683

A0140000 h Manobre 0,171 /R x 18,95000 = 4,98531

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,095 /R x 22,35000 = 3,26654

Subtotal: 8,85868 8,85868

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,019 /R x 8,61000 = 0,25168

Subtotal: 0,25168 0,25168

Materials

B9F15200 m2 Llambordí  de formigó de forma rectangular  de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu alt

1,020      x 17,22000 = 17,56440

B0312500 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,076      x 20,98000 = 1,59448

Subtotal: 19,15888 19,15888

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13288

COST DIRECTE 28,40212
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,40212

G9GL4837 m3 Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de
densitat 1500 a 1800 kg/m3, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, abocat des de camió,
estesa i vibratge amb regle vibratori, remolinat
mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars color

Rend.: 1,000 131,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,090 /R x 20,76000 = 1,86840

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,95000 = 8,52750

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 24,00000 = 3,60000

Subtotal: 13,99590 13,99590

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,86000 = 0,72900

C2003000 h Remolinador mecànic 0,090 /R x 5,28000 = 0,47520

Subtotal: 1,20420 1,20420

Materials

B9GZ1200 t Pols de quars color 0,0074      x 1.507,65000 = 11,15661

B06L368B m3 Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1500 a
1800 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa

1,050      x 100,27000 = 105,28350

Subtotal: 116,44011 116,44011

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20994

COST DIRECTE 131,85015
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,85015
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PARTIDES D'OBRA

GD7JE425P-48 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE
100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma
UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja
i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 100,000 32,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 10,000 /R x 20,31000 = 2,03100

A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 22,80000 = 2,28000

Subtotal: 4,31100 4,31100

Maquinària

C1503000 h Camió grua 5,000 /R x 46,00000 = 2,30000

Subtotal: 2,30000 2,30000

Materials

BFYB1L42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

2,500      x 2,43000 = 6,07500

BD7JE400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

1,020      x 19,62000 = 20,01240

Subtotal: 26,08740 26,08740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06467

COST DIRECTE 32,76307
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,76307

GD7JJ425P-49 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE
100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma
UNE-EN 13244-2, soldat, inclòs accessoris de
muntatge, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 60,000 75,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 10,000 /R x 20,31000 = 3,38500

A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 22,80000 = 3,80000

Subtotal: 7,18500 7,18500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 5,000 /R x 46,00000 = 3,83333

Subtotal: 3,83333 3,83333

Materials

BFYB1R42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 315 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

2,500      x 5,87000 = 14,67500

BD7JJ400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

1,020      x 49,00000 = 49,98000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 64,65500 64,65500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10778

COST DIRECTE 75,78111
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,78111

GD7JK425P-50 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE
100, de 355 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma
UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja
i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 40,000 98,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 22,80000 = 5,70000

A013M000 h Ajudant muntador 10,000 /R x 20,31000 = 5,07750

Subtotal: 10,77750 10,77750

Maquinària

C1503000 h Camió grua 5,000 /R x 46,00000 = 5,75000

Subtotal: 5,75000 5,75000

Materials

BD7JK400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 355 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

1,020      x 60,40000 = 61,60800

BFYB1U42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 355-400 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió
nominal, soldat

2,000      x 9,94000 = 19,88000

Subtotal: 81,48800 81,48800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16166

COST DIRECTE 98,17716
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,17716

GD7JL425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE
100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma
UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja
i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 166,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,250 /R x 20,31000 = 45,69750

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,250 /R x 22,80000 = 51,30000

Subtotal: 96,99750 96,99750

Materials
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BFYB1U42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 355-400 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió
nominal, soldat

0,200      x 9,94000 = 1,98800

BD7JL400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

1,020      x 64,97000 = 66,26940

Subtotal: 68,25740 68,25740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,45496

COST DIRECTE 166,70986
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,70986

GD7JN146P-51 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 41,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 20,31000 = 7,10850

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 22,80000 = 7,98000

Subtotal: 15,08850 15,08850

Materials

BD7JN140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 25,55000 = 26,06100

Subtotal: 26,06100 26,06100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22633

COST DIRECTE 41,37583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,37583

GD7Z3040P-52 u Connexió a xarxa existent amb canonada de fins a
300mm de diàmetre, consistent en el repicat dels
elements del sanejament, neteja dels elements
sobrants i formació de la connexió, totalment acabada
inclòs càrrega i transport a abocador del material
sobrant

Rend.: 1,000 325,50 €

COST DIRECTE 325,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,5000

________________________________________________________________________________________________________________
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GD957470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 16,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,117 /R x 18,95000 = 2,21715

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,117 /R x 22,35000 = 2,61495

Subtotal: 4,83210 4,83210

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1553      x 71,86000 = 11,15986

Subtotal: 11,15986 11,15986

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07248

COST DIRECTE 16,06444
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,06444

GD959470P-53 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de diàmetre 50 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 20,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,125 /R x 22,35000 = 2,79375

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 18,95000 = 2,36875

Subtotal: 5,16250 5,16250

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2139      x 71,86000 = 15,37085

Subtotal: 15,37085 15,37085

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07744

COST DIRECTE 20,61079
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,61079

GD959500P-54 m3 Formació de motes de protecció de terres amb terres
d ela pròpia obra, per limitar el pas de vehicles i
restituïr les condicions inicial

Rend.: 150,000 10,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 15,000 /R x 18,95000 = 1,89500

A013P000 h Ajudant jardiner 15,000 /R x 21,93000 = 2,19300
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Subtotal: 4,08800 4,08800

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 15,000 /R x 60,38000 = 6,03800

Subtotal: 6,03800 6,03800

COST DIRECTE 10,12600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,12600

GDB27449P-55 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,1x1,1 m per a tub
de diàmetre <= 40 cm

Rend.: 1,000 47,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,415 /R x 18,95000 = 7,86425

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,375 /R x 22,35000 = 8,38125

Subtotal: 16,24550 16,24550

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,425      x 71,86000 = 30,54050

Subtotal: 30,54050 30,54050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24368

COST DIRECTE 47,02968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,02968

GDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

Rend.: 1,000 54,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,360 /R x 22,35000 = 8,04600

A0140000 h Manobre 0,490 /R x 18,95000 = 9,28550

Subtotal: 17,33150 17,33150

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,5155      x 71,86000 = 37,04383

Subtotal: 37,04383 37,04383
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25997

COST DIRECTE 54,63530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,63530

GDD1A094P-56 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 143,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,95000 = 8,52750

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,450 /R x 22,35000 = 10,05750

Subtotal: 18,58500 18,58500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,350 /R x 46,00000 = 16,10000

Subtotal: 16,10000 16,10000

Materials

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada

1,050      x 102,94000 = 108,08700

D0701641 m3 Morter  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra  de pedra granítica amb 250 kg/m3  de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

0,0065      x 82,17700 = 0,53415

Subtotal: 108,62115 108,62115

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27878

COST DIRECTE 143,58493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,58493

GDD1A528 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 236,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 4,647 /R x 22,35000 = 103,86045

A0140000 h Manobre 4,647 /R x 18,95000 = 88,06065

Subtotal: 191,92110 191,92110

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

119,9994      x 0,20000 = 23,99988

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,16000 = 0,00696

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,016      x 105,75000 = 1,69200
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D0701821 m3 Morter  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra  de pedra granítica amb 380 kg/m3  de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

0,176      x 93,67720 = 16,48719

Subtotal: 42,18603 42,18603

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,87882

COST DIRECTE 236,98595
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,98595

GDD1C094 m Paret per a pou circular de D=120 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 175,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,95000 = 9,47500

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,500 /R x 22,35000 = 11,17500

Subtotal: 20,65000 20,65000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,350 /R x 46,00000 = 16,10000

Subtotal: 16,10000 16,10000

Materials

BDD1C3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 120
cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada

1,050      x 131,42000 = 137,99100

D0701641 m3 Morter  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra  de pedra granítica amb 250 kg/m3  de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

0,0076      x 82,17700 = 0,62455

Subtotal: 138,61555 138,61555

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30975

COST DIRECTE 175,67530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,67530

GDD1U020P-57 u Cubeta base per a pou de registre formada per una
peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior
100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre
el qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Rend.: 1,000 413,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 18,95000 = 14,21250
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A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,750 /R x 22,35000 = 16,76250

Subtotal: 30,97500 30,97500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,150 /R x 46,00000 = 6,90000

Subtotal: 6,90000 6,90000

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,095      x 71,86000 = 6,82670

BDD1U020 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i
de 100 cm d'alçària pera a base pou circular, amb junt
encadellat

1,000      x 368,15000 = 368,15000

D070A4D1 m3 Morter mixt  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra  de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l

0,003      x 111,93913 = 0,33582

Subtotal: 375,31252 375,31252

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46463

COST DIRECTE 413,65215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 413,65215

GDD1U080P-58 u Brocal per a pou format per un con asimètric de
formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm,
amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de
registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de
165 l

Rend.: 1,000 83,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 18,95000 = 10,42250

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,550 /R x 22,35000 = 12,29250

Subtotal: 22,71500 22,71500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,110 /R x 46,00000 = 5,06000

Subtotal: 5,06000 5,06000

Materials

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat

1,000      x 45,48000 = 45,48000

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre  d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

2,000      x 4,88000 = 9,76000

D070A4D1 m3 Morter mixt  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra  de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l

0,005      x 111,93913 = 0,55970
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Subtotal: 55,79970 55,79970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34073

COST DIRECTE 83,91543
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,91543

GDD1U120 u Brocal per a pou format per un con asimètric de
formigó prefabricat de dimensions 120X60X80 cm,
amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de
registre, inclús segellat de junts i graons de pates
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó
de 165 l

Rend.: 1,000 131,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,600 /R x 22,35000 = 13,41000

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,95000 = 11,37000

Subtotal: 24,78000 24,78000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,115 /R x 46,00000 = 5,29000

Subtotal: 5,29000 5,29000

Materials

BDD1U120 u Con de formigó prefabricat de 120X60X80 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat

1,000      x 90,43000 = 90,43000

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre  d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

2,000      x 4,88000 = 9,76000

D070A4D1 m3 Morter mixt  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra  de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l

0,007      x 111,93913 = 0,78357

Subtotal: 100,97357 100,97357

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37170

COST DIRECTE 131,41527
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,41527

GDD1Z528 m Paret per a pou de registre de 100 cm. de diàmetre,
amb anells prefabricats de formigó armat. Inclòs
juntes d'estanqueitat entre anells i totes les
connexions de tubs d'entrada.

Rend.: 1,000 236,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,647 /R x 18,95000 = 88,06065

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 4,647 /R x 22,35000 = 103,86045

Subtotal: 191,92110 191,92110
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Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

119,9994      x 0,20000 = 23,99988

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,016      x 105,75000 = 1,69200

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,16000 = 0,00696

D0701821 m3 Morter  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra  de pedra granítica amb 380 kg/m3  de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

0,176      x 93,67720 = 16,48719

Subtotal: 42,18603 42,18603

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,87882

COST DIRECTE 236,98595
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,98595

GDDZ51A4P-59 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat
amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 16,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 18,95000 = 5,11650

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,270 /R x 22,35000 = 6,03450

Subtotal: 11,15100 11,15100

Materials

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre  d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

1,000      x 4,88000 = 4,88000

D0701641 m3 Morter  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra  de pedra granítica amb 250 kg/m3  de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

0,0095      x 82,17700 = 0,78068

Subtotal: 5,66068 5,66068

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16727

COST DIRECTE 16,97895
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,97895

GDDZ6DD4P-60 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 198,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,410 /R x 18,95000 = 7,76950

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,369 /R x 22,35000 = 8,24715

Subtotal: 16,01665 16,01665

Materials

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 181,45000 = 181,45000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 33,68000 = 1,20238

Subtotal: 182,65238 182,65238

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24025

COST DIRECTE 198,90928
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,90928

GDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 80,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 1,100 /R x 22,35000 = 24,58500

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 18,95000 = 20,84500

Subtotal: 45,43000 45,43000

Materials

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre
de 75x75x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,95000 = 1,96365

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,407      x 71,86000 = 29,24702

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

13,9965      x 0,20000 = 2,79930

B0312500 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0245      x 20,98000 = 0,51401

Subtotal: 34,52398 34,52398

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,68145

COST DIRECTE 80,63543
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,63543
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GDK2A6F2P-61 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 105,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,250 /R x 18,95000 = 23,68750

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 1,250 /R x 22,35000 = 27,93750

Subtotal: 51,62500 51,62500

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,649      x 71,86000 = 46,63714

B0F1DHA1 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

25,0005      x 0,14000 = 3,50007

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre
de 75x75x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,95000 = 1,96365

B0312500 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0275      x 20,98000 = 0,57695

Subtotal: 52,67781 52,67781

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77438

COST DIRECTE 105,07719
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,07719

GDK2A6F3P-62 u Pericó de 80x80x80 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 271,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 5,000 /R x 18,95000 = 94,75000

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 5,000 /R x 22,35000 = 111,75000

Subtotal: 206,50000 206,50000

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

27,990      x 0,20000 = 5,59800

B0312500 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0295      x 20,98000 = 0,61891

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre
de 75x75x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,95000 = 1,96365

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,749      x 71,86000 = 53,82314

Subtotal: 62,00370 62,00370
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,09750

COST DIRECTE 271,60120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 271,60120

GDKZ3173P-63 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa dúctil
de 620x620x50 mm, 52kg, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 137,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,405 /R x 18,95000 = 7,67475

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,405 /R x 22,35000 = 9,05175

Subtotal: 16,72650 16,72650

Materials

BDKZ3171 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis  de fosa dúctil
de 620x620x50 mm, 52kg

1,000      x 120,18000 = 120,18000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 40,20000 = 0,25326

Subtotal: 120,43326 120,43326

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25090

COST DIRECTE 137,41066
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,41066

GDKZ3174P-64 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 800x800x50 mm, B-125, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 267,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,95000 = 18,95000

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 1,000 /R x 22,35000 = 22,35000

Subtotal: 41,30000 41,30000

Materials

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis  de fosa grisa
de 800x800x50 mm, B-125

1,000      x 225,00000 = 225,00000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 40,20000 = 0,25326

Subtotal: 225,25326 225,25326

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61950

COST DIRECTE 267,17276
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 267,17276
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GF3A8485P-65 u Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat
per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 45° de
200 mm de DN i col·locada al fons de la rasa, per
accés presuritzat a la canonada, segons plànols

Rend.: 1,000 563,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,400 /R x 22,80000 = 77,52000

A013M000 h Ajudant muntador 3,400 /R x 20,31000 = 69,05400

Subtotal: 146,57400 146,57400

Materials

BF3A8480 u Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions
de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat
per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 45°
de 200 mm de DN

1,000      x 415,14000 = 415,14000

Subtotal: 415,14000 415,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,19861

COST DIRECTE 563,91261
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 563,91261

GF3D38F5P-66 u Brida cega de fosa de 200 mm de DN, amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 89,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,897 /R x 22,80000 = 20,45160

A013M000 h Ajudant muntador 0,897 /R x 20,31000 = 18,21807

Subtotal: 38,66967 38,66967

Materials

BF3D38F0 u Brida cega de fosa de 200 mm de DN amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua

1,000      x 50,49000 = 50,49000

Subtotal: 50,49000 50,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58005

COST DIRECTE 89,73972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,73972

GFB19455P-67 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 150,000 10,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 22,80000 = 1,52000

A013M000 h Ajudant muntador 10,000 /R x 20,31000 = 1,35400

Subtotal: 2,87400 2,87400

Materials

BFB19450 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

1,020      x 3,20000 = 3,26400

BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,09000 = 0,09000

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 13,44000 = 4,03200

Subtotal: 7,38600 7,38600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04311

COST DIRECTE 10,30311
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,30311

GFB1C455P-68 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 120,000 15,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 10,000 /R x 20,31000 = 1,69250

A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 22,80000 = 1,90000

Subtotal: 3,59250 3,59250

Maquinària

C1503000 h Camió grua 5,000 /R x 46,00000 = 1,91667

Subtotal: 1,91667 1,91667

Materials

BFB1C450 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

1,020      x 6,00000 = 6,12000

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

2,000      x 0,17000 = 0,34000

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,100      x 39,09000 = 3,90900

Subtotal: 10,36900 10,36900
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05389

COST DIRECTE 15,93206
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,93206

GFB1L425P-69 m Tub de polietilè Water SLIDE RD de designació PE
100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
soldat i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 100,000 53,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 22,80000 = 2,28000

A013M000 h Ajudant muntador 10,000 /R x 20,31000 = 2,03100

Subtotal: 4,31100 4,31100

Maquinària

C1503000 h Camió grua 5,000 /R x 46,00000 = 2,30000

Subtotal: 2,30000 2,30000

Materials

BFB1L420 m Tub de polietilè WATER SLIDE RD de designació PE
100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma
UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 40,25000 = 41,05500

BFYB1L42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

2,500      x 2,43000 = 6,07500

Subtotal: 47,13000 47,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06467

COST DIRECTE 53,80567
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,80567

GFB1R425 m Subministrament i muntatge de tub de polietilè de
designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 154,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 20,31000 = 40,62000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 22,80000 = 45,60000

Subtotal: 86,22000 86,22000

Materials

BFB1R420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 66,00000 = 67,32000
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Subtotal: 67,32000 67,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,29330

COST DIRECTE 154,83330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,83330

GFB37325P-70 m Tub de polietilè per a aigua potable de designació
PEAD100 de 40 mm de diàmetre nominal exterior,
sèrie SDR 17.6, segons norma UNE-EN 1555-2,
soldat i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 5,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 22,80000 = 2,28000

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 20,31000 = 2,03100

Subtotal: 4,31100 4,31100

Materials

BFB37320 m Tub de polietilè per a gas de designació PE100, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6,
segons UNE-EN 1555-2, soldat

1,020      x 1,33000 = 1,35660

Subtotal: 1,35660 1,35660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06467

COST DIRECTE 5,73227
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,73227

GFBA1A38 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de
200 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, amb ramal a 45° de 250 mm de
DN, soldada i col·locada al fons de la rasa

Rend.: 1,000 134,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,857 /R x 22,80000 = 19,53960

A013M000 h Ajudant muntador 0,857 /R x 20,31000 = 17,40567

Subtotal: 36,94527 36,94527

Materials

BFBA1A38 u Derivació manipulada  de polietilè de densitat alta  de
200 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3 amb ramal a 45° de 250 mm de
DN, per a soldar

1,000      x 96,85000 = 96,85000

Subtotal: 96,85000 96,85000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55418

COST DIRECTE 134,34945
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,34945

GFBA6282P-71 u Derivació amb collarí de toma de 2'' per a canonada
de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE 53333,
amb ramal a 90 °, soldada i col·locada al fons de la
rasa, inclosos peces especials de conexionat a rosca

Rend.: 1,000 30,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,80000 = 11,40000

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 20,31000 = 10,15500

Subtotal: 21,55500 21,55500

Materials

BFBA6282 u Derivació injectada  de polietilè de densitat mitjana
de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE 53333
amb ramal a 90°  de 63 mm de DN, per a soldar

1,000      x 5,63000 = 5,63000

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,250      x 13,44000 = 3,36000

Subtotal: 8,99000 8,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32333

COST DIRECTE 30,86833
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,86833

GFBA6484P-72 u Derivació amb collarí de toma de 2'' per a canonada
de 90 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE 53333,
amb ramal a 90 °, soldada i col·locada al fons de la
rasa, inclosos peces especials de conexionat a rosca

Rend.: 1,000 46,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 20,31000 = 10,15500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,80000 = 11,40000

Subtotal: 21,55500 21,55500

Materials

BFBA6484 u Derivació injectada  de polietilè de densitat mitjana
de 90 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE 53333
amb ramal a 90°  de 90 mm de DN, per a soldar

1,000      x 14,60000 = 14,60000

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,250      x 39,09000 = 9,77250

Subtotal: 24,37250 24,37250
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32333

COST DIRECTE 46,25083
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,25083

GG1A0829P-73 u Armari de formigó prefabricat GRC de 800x1000 i 350
de fondària, amb porta d'acer galvanitzat i peana
soterrada 850mm, amb tancament triangular, per
allotjament de quadre elèctric i microprogramador.
Completament muntat.

Rend.: 1,000 418,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 24,00000 = 8,40000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 27,95000 = 9,78250

Subtotal: 18,18250 18,18250

Materials

BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris 1,000      x 4,65000 = 4,65000

BG1A0820 u Armari de formigó prefabricat GRC de
800x1000x350mm

1,000      x 395,15000 = 395,15000

Subtotal: 399,80000 399,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27274

COST DIRECTE 418,25524
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 418,25524

GG1N321FP-74 u Subministrament i muntatge d'estació remota de
sectorització tipus LS-10 o equivalent connectada a
corrent 220V amb antena exterior i gestió d'alarma.
Inclou configuració i programació de l'equip, peces
especials de connexió, canal, cable, tubs, fixacions i
petit mateiral, així com la mà d'obra de programació,
muntatge i posta en marxa de l'equip.

Rend.: 1,000 623,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,750 /R x 27,95000 = 20,96250

A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 24,00000 = 12,00000

Subtotal: 32,96250 32,96250

Materials

BG1N3210 u Estació remota de sectorització tipus LS-10 1,000      x 569,28000 = 569,28000

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a estació remota
de sectorització tipus LS-10

1,000      x 21,13000 = 21,13000

Subtotal: 590,41000 590,41000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49444

COST DIRECTE 623,86694
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 623,86694

GG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 27,95000 = 0,69875

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,00000 = 0,48000

Subtotal: 1,17875 1,17875

Materials

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,10000 = 1,12200

Subtotal: 1,12200 1,12200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01768

COST DIRECTE 2,31843
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31843

GG22TH1KP-75 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,00000 = 0,48000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 27,95000 = 0,92235

Subtotal: 1,40235 1,40235

Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,60000 = 1,63200

Subtotal: 1,63200 1,63200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02104

COST DIRECTE 3,05539
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,05539

GG319324P-76 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 1,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,00000 = 0,36000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 27,95000 = 0,41925

Subtotal: 0,77925 0,77925

Materials

BG319320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 0,94000 = 0,95880

Subtotal: 0,95880 0,95880

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars 1,000 %  s 1,73800 = 0,01738

Subtotal: 0,01738 0,01738

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01169

COST DIRECTE 1,76712
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76712

GJMCU020P-77 u Subministrament i muntatge de boia de nivell de
contacte magnètic amb 5,00 metres de cable

Rend.: 1,000 97,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 20,31000 = 10,15500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,80000 = 11,40000

Subtotal: 21,55500 21,55500

Materials

BJMCU020 u Boia de nivell de contacte magnètic 1,000      x 75,85000 = 75,85000

Subtotal: 75,85000 75,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32333

COST DIRECTE 97,72833
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,72833
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GN1216G4P-78 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 574,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,040 /R x 22,80000 = 46,51200

A013M000 h Ajudant muntador 4,080 /R x 20,31000 = 82,86480

Subtotal: 129,37680 129,37680

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 2,040 /R x 46,36000 = 94,57440

Subtotal: 94,57440 94,57440

Materials

BN1216G0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 348,96000 = 348,96000

Subtotal: 348,96000 348,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,94065

COST DIRECTE 574,85185
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 574,85185

GN1B26G4P-79 u Vàlvula de guillotina motoritzada amb brides, de cos
curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i Guillotina en acer Inox A316, amb
estanquitat NBR, amb accionament per motorreductor
trifàsic multivoltes AUMA, muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 3.876,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,896 /R x 20,31000 = 99,43776

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,448 /R x 22,80000 = 55,81440

Subtotal: 155,25216 155,25216

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 2,448 /R x 46,36000 = 113,48928

Subtotal: 113,48928 113,48928
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Materials

BN1B26G0 u Vàlvula de guillotina motoritzada amb brides, de cos
curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i , guillotina INOX, amb accionament per
motorreductor trifàsic multivoltes AUMA

1,000      x 3.600,00000 = 3.600,00000

Subtotal: 3.600,00000 3.600,00000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars 0,150 %  s 3.868,74000 = 5,80311

Subtotal: 5,80311 5,80311

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,32878

COST DIRECTE 3.876,87333
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.876,87333

GN8523A4P-80 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN
12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi
(150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril
(NBR), muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 103,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,680 /R x 20,31000 = 13,81080

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,680 /R x 22,80000 = 15,50400

Subtotal: 29,31480 29,31480

Materials

BN8525A0 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN
12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi
(150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril
(NBR)

1,000      x 73,19000 = 73,19000

Subtotal: 73,19000 73,19000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars 0,400 %  s 102,50500 = 0,41002

Subtotal: 0,41002 0,41002

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43972

COST DIRECTE 103,35454
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,35454
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GN8523D4P-81 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN
12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi
(150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril
(NBR), muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 187,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,430 /R x 20,31000 = 29,04330

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,430 /R x 22,80000 = 32,60400

Subtotal: 61,64730 61,64730

Materials

BN8525D0 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN
12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi
(150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril
(NBR)

1,000      x 124,11000 = 124,11000

Subtotal: 124,11000 124,11000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars 0,500 %  s 185,75800 = 0,92879

Subtotal: 0,92879 0,92879

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,92471

COST DIRECTE 187,61080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,61080

GNZ115G4P-82 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
muntat en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 424,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,040 /R x 22,80000 = 46,51200

A013M000 h Ajudant muntador 4,080 /R x 20,31000 = 82,86480

Subtotal: 129,37680 129,37680

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 2,040 /R x 46,36000 = 94,57440

Subtotal: 94,57440 94,57440

Materials

BNZ115G0 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM),
revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

1,000      x 198,90000 = 198,90000
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Subtotal: 198,90000 198,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,94065

COST DIRECTE 424,79185
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 424,79185

K5Z15A2BP-83 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat
remolinat

Rend.: 1,000 13,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,125 /R x 24,00000 = 3,00000

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 18,95000 = 2,36875

Subtotal: 5,36875 5,36875

Materials

D060M021 m3 Formigó  de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària  de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

0,101      x 77,90866 = 7,86877

Subtotal: 7,86877 7,86877

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08053

COST DIRECTE 13,31805
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,31805

KEV24300P-84 u Subministrament i muntatge de sonda presostàtica a
final de línia (nivell en continu de pressió) amb una
precisió de +-0,5%, amb membrana ceràmica, sortida
4-20mA, muntada sobre canonada i connectada a
programador.

Rend.: 1,000 320,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 20,31000 = 40,62000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 22,80000 = 45,60000

Subtotal: 86,22000 86,22000

Materials

BEV24300 u Sonda presostàtica amb accessoris de muntatge 1,000      x 189,00000 = 189,00000

BFYB1L42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

2,000      x 2,43000 = 4,86000

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

1,000      x 39,09000 = 39,09000
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Subtotal: 232,95000 232,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,29330

COST DIRECTE 320,46330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 320,46330

P151N-H7X5P-85 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre, d'acord al document d'EIIP

Rend.: 1,166 2,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 29,50000 = 1,26501

Subtotal: 1,26501 1,26501

Materials

B1519-H6LN m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,55000 = 0,57750

B151D-0MC u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,31000 = 0,65500

Subtotal: 1,23250 1,23250

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01265

COST DIRECTE 2,51016
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51016

P435-6UHBP-86 m3 Subministrament i muntatge de Cabiró de fusta d'avet
C24 acabat ribotat, de 3x3 a 10x7 cm i llargària fins a
5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de
coure en autoclau amb un nivell de penetració NP3
(UNE-EN 351-1), col·locat ancorat amb tacs, tirafons
i angulars cantoneres

Rend.: 1,000 2.163,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 17,500 /R x 26,40000 = 462,00000

A0F-000K h Oficial 1a fuster 35,000 /R x 30,03000 = 1.051,05000

Subtotal: 1.513,05000 1.513,05000

Materials

B432-1C0W m3 Cabiró de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 3.5x3.5
a 10x7 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada
al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau
amb un nivell de penetració NP3 (UNE-EN 351-1)

1,000      x 609,84000 = 609,84000

B0AK-07AT kg Clau acer galvanitzat 10,000      x 1,82000 = 18,20000

Subtotal: 628,04000 628,04000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 22,69575

COST DIRECTE 2.163,78575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.163,78575

P4520-I5SNP-87 m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA
- 30 / B / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment
de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 118,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,051 /R x 29,50000 = 1,50450

A0D-0007 h Manobre 0,204 /R x 24,63000 = 5,02452

Subtotal: 6,52902 6,52902

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 169,91000 = 21,23875

Subtotal: 21,23875 21,23875

Materials

B06F2-I06D m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5

1,050      x 86,55000 = 90,87750

Subtotal: 90,87750 90,87750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16323

COST DIRECTE 118,80850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,80850

P4599-E7SJ m3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats (CE, EHE) amb formigó HA-25/P / 10 /
I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I i abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 125,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,294 /R x 29,50000 = 8,67300

A0D-0007 h Manobre 1,176 /R x 24,63000 = 28,96488

Subtotal: 37,63788 37,63788

Materials

B06E-12BZ m3 Formigó HA-25/P / 10 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 82,60000 = 86,73000

Subtotal: 86,73000 86,73000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,94095

COST DIRECTE 125,30883
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,30883

P4599-KI4W m3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats (CE, EHE) amb formigó per armar HA
- 30 / B / 10 / XC4 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 i abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 126,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,078 /R x 29,50000 = 2,30100

A0D-0007 h Manobre 0,312 /R x 24,63000 = 7,68456

Subtotal: 9,98556 9,98556

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 169,91000 = 22,08830

Subtotal: 22,08830 22,08830

Materials

B06F2-IFAQ m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC4 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55

1,050      x 89,92000 = 94,41600

Subtotal: 94,41600 94,41600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24964

COST DIRECTE 126,73950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,73950

P4BJ-D9PB m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 5,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 26,19000 = 0,57618

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 29,50000 = 0,64900

Subtotal: 1,22518 1,22518

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 1,45000 = 0,02610

B0B8-107V m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 3,35000 = 4,02000

Subtotal: 4,04610 4,04610
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01838

COST DIRECTE 5,28966
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,28966

P4BJ-D9PG m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 29,50000 = 0,64900

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 26,19000 = 0,57618

Subtotal: 1,22518 1,22518

Materials

B0B8-1081 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,05000 = 2,46000

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 1,45000 = 0,02610

Subtotal: 2,48610 2,48610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01838

COST DIRECTE 3,72966
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,72966

P4E5-DLF8P-88 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix,
de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM
I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2

Rend.: 1,000 40,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,520 /R x 29,50000 = 15,34000

A0D-0007 h Manobre 0,260 /R x 24,63000 = 6,40380

Subtotal: 21,74380 21,74380

Materials

B0E2-0EKZ u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

13,4375      x 1,18000 = 15,85625

B07G-0MRF m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0168      x 105,30360 = 1,76910
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Subtotal: 17,62535 17,62535

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,65231

COST DIRECTE 40,02146
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,02146

P4L4-6FL5P-89 m2 Muntatge i Formació de sostre 25+5 cm amb lloses
alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100
a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de
152,0 a 221,0 kN·m de moment flector últim, per a
una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a
una llum màxima d'11 m, acer B500T en malles
electrosoldades de 15x16, 6 i 6 mm de diàmetre, i
una quantia de 0,071 m3/m2 de formigó HA-30/B/10/
CX4, abocat amb cubilot, col·locat amb grua fins a 60
tones

Rend.: 1,000 149,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,600 /R x 21,31000 = 12,78600

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 24,00000 = 7,20000

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,95000 = 11,37000

Subtotal: 31,35600 31,35600

Maquinària

C15G-00DB h Grua autopropulsada de 60 t 0,300 /R x 124,42000 = 37,32600

Subtotal: 37,32600 37,32600

Partides d'obra

P4LB-3DOW m2 Lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm
d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 152,0 a 221,0 kN·m per m
d'amplària de moment flector últim, per a sostre de
25+ 5 cm, col·locades sobre estructura

1,000      x 65,98879 = 65,98879

P4BJ-D9PB m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

1,000      x 5,28966 = 5,28966

P4599-KI4W m3 Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats (CE, EHE) amb formigó per armar HA
- 30 / B / 10 / XC4 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 i abocat amb
bomba

0,072      x 126,73950 = 9,12524

Subtotal: 80,40369 80,40369

COST DIRECTE 149,08569
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,08569
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P4LB-3DOW m2 Lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm
d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 152,0 a 221,0 kN·m per m
d'amplària de moment flector últim, per a sostre de
25+ 5 cm, col·locades sobre estructura

Rend.: 1,000 65,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 24,63000 = 3,69450

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 29,50000 = 4,42500

Subtotal: 8,11950 8,11950

Maquinària

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 55,45000 = 8,31750

Subtotal: 8,31750 8,31750

Materials

B4L1-0LL6 m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 124.8 a 184.3 kN·m per m
d'amplària de moment flector últim

1,000      x 49,43000 = 49,43000

Subtotal: 49,43000 49,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12179

COST DIRECTE 65,98879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,98879

P4ZB-3HKHP-90 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense
armar, col·locat

Rend.: 1,000 26,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 24,63000 = 0,73890

Subtotal: 0,73890 0,73890

Materials

B4P8-0KX7 dm3 Neoprè sense armar per a recolzaments 1,000      x 25,67000 = 25,67000

Subtotal: 25,67000 25,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01108

COST DIRECTE 26,41998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,41998
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P9A2-DN4SP-91 m3 Restitució de ferm de tot-ú d'aportació en camins,
amb estesa i piconatge del material al 97 % del PM

Rend.: 1,000 20,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 24,63000 = 1,23150

Subtotal: 1,23150 1,23150

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 48,37000 = 1,20925

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 75,00000 = 3,75000

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 67,76000 = 2,37160

Subtotal: 7,33085 7,33085

Materials

B03E-05OF m3 Terra seleccionada tipus tot-ú 1,150      x 10,30000 = 11,84500

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,69000 = 0,08450

Subtotal: 11,92950 11,92950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01847

COST DIRECTE 20,51032
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,51032

PD72-EUBH m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 100,000 32,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 10,000 /R x 20,31000 = 2,03100

A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 22,80000 = 2,28000

Subtotal: 4,31100 4,31100

Maquinària

C1503000 h Camió grua 5,000 /R x 46,00000 = 2,30000

Subtotal: 2,30000 2,30000

Materials

BD77-1JOM m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2

1,020      x 20,88000 = 21,29760

BFYB1L42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

2,000      x 2,43000 = 4,86000

Subtotal: 26,15760 26,15760
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COST DIRECTE 32,76860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,76860

PDK1-I2DLP-92 u Bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil, per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1250x700
mm tipus Sevillana Doble o similar classe D400
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Rend.: 1,000 489,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,500 /R x 29,50000 = 44,25000

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 24,63000 = 36,94500

Subtotal: 81,19500 81,19500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 46,00000 = 23,00000

Subtotal: 23,00000 23,00000

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,150      x 41,94000 = 6,29100

BDD1-1KHQ u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

2,000      x 189,00000 = 378,00000

Subtotal: 384,29100 384,29100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,21793

COST DIRECTE 489,70393
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 489,70393

PN12-DPOTP-93 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 170,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,120 /R x 26,19000 = 29,33280

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,120 /R x 30,49000 = 34,14880

Subtotal: 63,48160 63,48160
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Materials

BN12-0XFV u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa

1,000      x 105,59000 = 105,59000

Subtotal: 105,59000 105,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,95222

COST DIRECTE 170,02382
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,02382

PR420-8U2VP-94 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 8
a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i
profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ,
d'acord document d'EIIP

Rend.: 1,000 29,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR420-22BX u Celtis australis de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima
18,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 29,21000 = 29,21000

Subtotal: 29,21000 29,21000

COST DIRECTE 29,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,21000

PR420-8U3N u Subministrament de Celtis australisde perímetre de
10 a 12 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 33
cm i profunditat mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 41,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR420-22C0 u Celtis australis de perímetre de 10 a 12 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 33 cm i profunditat
mínima 23,1 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 41,98000 = 41,98000

Subtotal: 41,98000 41,98000

COST DIRECTE 41,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,98000
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PR45C-8XUSP-95 u Subministrament d'Ulmus minor Umbraculifera de
perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua, d'acord
document d'EIIP

Rend.: 1,000 27,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45C-2492 u Ulmus minor Umbraculifera de perímetre de 8 a 10
cm, amb l'arrel nua

1,000      x 27,44000 = 27,44000

Subtotal: 27,44000 27,44000

COST DIRECTE 27,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,44000

PR60-8YJ6P-96 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg, d'acord document d'EIIP

Rend.: 1,089 20,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,080 /R x 31,40000 = 2,30670

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,040 /R x 33,53000 = 1,23159

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,140 /R x 29,75000 = 3,82461

Subtotal: 7,36290 7,36290

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1811 /R x 56,69000 = 9,42751

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,060 /R x 48,37000 = 2,66501

Subtotal: 12,09252 12,09252

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0432      x 1,69000 = 0,07301

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

0,0216      x 44,18000 = 0,95429

Subtotal: 1,02730 1,02730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11044

COST DIRECTE 20,59316
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,59316
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PR60-8YJSP-97 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg, d'acord al document d'EIIP

Rend.: 1,089 24,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,050 /R x 31,40000 = 1,44169

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,140 /R x 29,75000 = 3,82461

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,025 /R x 33,53000 = 0,76974

Subtotal: 6,03604 6,03604

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,150 /R x 36,67000 = 5,05096

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1811 /R x 56,69000 = 9,42751

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,060 /R x 48,37000 = 2,66501

Subtotal: 17,14348 17,14348

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0432      x 1,69000 = 0,07301

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

0,0216      x 44,18000 = 0,95429

Subtotal: 1,02730 1,02730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09054

COST DIRECTE 24,29736
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,29736

PRA1-DOEWP-98 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2,
aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície de 500 a 2000 m2, d'acord al
document d'EIIP

Rend.: 7,045 1,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,0018 /R x 33,53000 = 0,00857

Subtotal: 0,00857 0,00857

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,0009 /R x 50,52000 = 0,00645

CR70-00BV h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,0009 /R x 38,91000 = 0,00497

Subtotal: 0,01142 0,01142
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Materials

BR4U0-21G kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb
addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

0,035      x 15,82000 = 0,55370

BR31-132Q kg Bioactivador microbià 0,015      x 7,07000 = 0,10605

BR30-0XRF kg Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent 0,030      x 5,66000 = 0,16980

BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200      x 1,13000 = 0,22600

BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 8,91000 = 0,40095

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,69000 = 0,00338

Subtotal: 1,45988 1,45988

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00013

COST DIRECTE 1,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48000

PRE1-907FP-99 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària,
amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km), d'acord al document d'EIIP

Rend.: 1,091 38,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,350 /R x 29,75000 = 9,54400

A0F-0011 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 0,350 /R x 41,06000 = 13,17232

Subtotal: 22,71632 22,71632

Maquinària

C15I-00JX h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12
m, sense operari

0,350 /R x 11,07000 = 3,55133

C152-003B h Camió grua 0,152 /R x 50,52000 = 7,03853

CRE2-00BZ h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de
compressor

0,350 /R x 4,31000 = 1,38268

CRE0-00C0 h Motoserra 0,350 /R x 3,53000 = 1,13245

Subtotal: 13,10499 13,10499

Materials

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

0,050      x 52,08000 = 2,60400

Subtotal: 2,60400 2,60400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34074

COST DIRECTE 38,76605
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,76605
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PRIG-9G22P-100 m2 Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de
densitat aproximada 300 g/m2, col·locada en un
terreny preparat amb un pendent aproximat del 33 % i
amb una llargària de talús de 10 a 25 m, fixada amb
grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de
diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat d'1 u/m2
i amb part proporcional de rasa superior de fixació,
d'acord al document d'EIIP

Rend.: 1,193 3,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,0354 /R x 29,75000 = 0,88277

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,0177 /R x 33,53000 = 0,49747

Subtotal: 1,38024 1,38024

Materials

BRI3-28O3 m2 Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de
densitat aproximada 300 g/m2, cosida en les dues
cares a una xarxa de polipropilè biodegradable

1,150      x 1,13000 = 1,29950

B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,3085      x 1,55602 = 0,48003

Subtotal: 1,77953 1,77953

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02070

COST DIRECTE 3,18047
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,18047

REG30P-101 u Reg d'arbre amb mànega connectada a camió
cisterna, amb una aportació mínima de 30 l, amb un
recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i
refent el clot de reg cada 2 regs. D'acord a l'EIIP
Es consideren 20 regs durant l'any de garantia de la
plantació

Rend.: 1,000 6,00 €

COST DIRECTE 6,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,0000

________________________________________________________________________________________________________________

Y100040P-102 PA Partida alçada a justificar en concepte
IMPREVISTOS en aplicació a unitats d'obra no
previstes en el projecte sorgides durant el
desenvolupament de les obres, amb aplicació dels
preus del mateix (a justificar).

Rend.: 1,000 12.000,00 €

COST DIRECTE 12.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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Y100041 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no
previstes en el projecte sorgides durant el
desenvolupament de les obres de la separata 2, amb
aplicació dels preus del mateix (a justificar).

Rend.: 1,000 15.000,00 €

COST DIRECTE 15.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

Y100042 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no
previstes en el projecte sorgides durant el
desenvolupament de les obres de la separata 3, amb
aplicació dels preus del mateix (a justificar).

Rend.: 1,000 5.000,00 €

COST DIRECTE 5.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

Y100043 pa Partida alçada en aplicació a unitats d'obra no
previstes en el projecte sorgides durant el
desenvolupament de les obres de la separata 4, amb
aplicació dels preus del mateix (a justificar).

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

Y100050P-103 PA Partida alçada a justificar per la localització i protecció
de tots els possibles serveis afectats dins de l'àmbit
de l'obra (a justificar).

Rend.: 1,000 4.000,00 €

COST DIRECTE 4.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

Y100051 pa Partida alçada per la localització i protecció de tots
els possibles serveis afectats dins de l'àmbit de l'obra
de la separata 2 (a justificar).

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

Y100052 pa Partida alçada per la localització i protecció de tots
els possibles serveis afectats dins de l'àmbit de l'obra
de la separata 3 (a justificar).

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

Projecte de col·lector residual industrial d´adoberia i retorns d´aigües regenerades
entre el polígon Plans de la Tossa i col·lector industrial Igualada - IDR (Anoia).
Separates 1 a 4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

Y100053 pa Partida alçada per la localització i protecció de tots
els possibles serveis afectats dins de l'àmbit de l'obra
de la separata 4 (a justificar).

Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 1.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

Y100060 PA Partida Alçada abonament íntegre en concepte
d'aplicació de l'Estudi Integració Paisatgística EIIP

Rend.: 1,000 10.000,00 €

COST DIRECTE 10.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

Y100080P-104 PA Partida Alçada d'abonament íntegre en concepte de
Seguretat i Salut al llarg de les obres, d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcció facultativa .

Rend.: 1,000 10.799,87 €

COST DIRECTE 10.799,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.799,8700

________________________________________________________________________________________________________________

Y100081 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de
les obres de la separata 2 d'acord amb el programa i
les indicacions de la direcció facultativa (a justificar).

Rend.: 1,000 7.500,00 €

COST DIRECTE 7.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

Y100082 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de
les obres de la separata 3 d'acord amb el programa i
les indicacions de la direcció facultativa (a justificar).

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

Y100083 pa Per l'aplicació del pla de seguretat i salut al llarg de
les obres de la separata 4 d'acord amb el programa i
les indicacions de la direcció facultativa (a justificar).

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

Y10Z075P-105 pa Partida alçada per la retirada, acopi i col·locació
d'escullera de protecció de 800-1200 kg a la llera del
riu Anoia, dins l'àmbit de la separata 4 (a justificar).

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________



Projecte de col·lector residual industrial d´adoberia i retorns d´aigües regenerades
entre el polígon Plans de la Tossa i col·lector industrial Igualada - IDR (Anoia).
Separates 1 a 4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

Y1000090P-106 PA Partida Alçada de pas alternat del riu Anoia, amb la
formació de motes de terres de la pròpia obra, amb
pala cargadora o similar, inclòs desmuntatge de les
mateixes motes i restitució de perfil original,
completament acabat. Inclou les dues fases
d'execució amb mota, a banda i banda del riu

Rend.: 1,000 1.200,00 €

COST DIRECTE 1.200,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.200,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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A12. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

 

 
1.- PLA D’ACTUACIÓ GENERAL  

El present annex pretén establir, a mode de proposta, el contingut al qual ha de cenyir-se el Pla de 
control de Qualitat de l’obra projectada. Independentment d’això, serà potestatiu en tot moment 
per part de la futura Direcció Facultativa de les obres, la modificació qualitativa i quantitativa 
d’aquesta relació d’assajos, adaptant-los segons el seu criteri a les exigències de la situació.  

Les actuacions del control de qualitat es materialitzen durant l’execució de les obres en tres 
actuacions diferenciades:  

--   Control de materials i equips. 
--   Control d’execució 
--   Proves finals de servei.  

 

El present Pla de Control de Qualitat establirà els assajos a realitzar amb objecte de garantir una 
correcta execució i acabat de les obres.  

Els assajos originaran emissió de les corresponents actes de resultats per un laboratori autoritzat. 
Aquests resultats s’enviaran tan a l’empresa constructora com a la Direcció Facultativa.  

 
2.- MATERIALS OBJECTE DEL PLA DE QUALITAT 

Tots els materials que s’utilitzin a l’obra hauran de complir les condicions que s’estableixen en el 
Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte (o Ple de condicions i annexes) i ser aprovats per la 
Direcció d’Obra. Per això, tots els materials que es proposin hauran de ser examinats i assajats 
per la seva acceptació. El contractista estarà en conseqüència obligat a informar a la Direcció 
d’Obra sobre la procedència dels materials que s’utilitzin per a que es puguin realitzar els assajos 
oportuns. L’acceptació d’un material en un cert moment no serà obstacle per a que el mateix 
material pugui ser refusat més endavant si se li troba algun defecte de qualitat o uniformitat.    

Els materials no inclosos en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte hauran de ser de 
qualitat adequada a l’ús a que se’ls destini. S’hauran de presentar en aquest cas les mostres, 
informes i/o certificats dels fabricants que es considerin necessaris.  

 

Si la informació i garanties oficials no es consideren suficients, la Direcció d’Obra ordenarà la 
realització d’altres assajos, recorrent si és necessari a laboratoris especialitzats.  

 

3.- DEFINICIÓ D’ASSAJOS 

Es realitzaran assajos per controlar les unitats d’obra corresponents a:  

--  1.- Control de replanteig de les obres. 
--  2.- Moviment de terres 
--  3.- Ferms i paviments.  
--  4.- Formigons i acers. 
--  5.- Instal·lacions i canonades.  
--  6.- Assajos imprevistos.  

 

Aquest índex pretén contemplar el major número d’unitats d’obra que desenvolupa un Projecte 
constructiu de dipòsits d’abastament d’aigua, així com les més representatives del mateix. En 
cas de que la Direcció Facultativa ho consideri necessari, es podrà incloure dins del Control de 
Qualitat nous assajos de control per les unitats que s’incorporin.  

4.- ASSAJOS I CONTROLS A REALITZAR 

El control de replanteig de les obres es realitzarà abans de la firma de l’Acta de Replanteig. Durant 
aquest control s’hauran de comprovar com a mínim els següents punts de caràcter general:  

--  Disponibilitat dels terrenys de la zona, prestant especial interès a límits i franges exteriors   
de terrenys afectats.  

--  Comprovació de les connexions amb la vialitat existent (possibles canvis de rasant a la 
connexió). 

--  Comprovació en planta de les dimensions. 
--  Comprovació dels rasants. 
--  Comprovació de la possible existència de serveis afectats que puguin comprometre  

l’execució de les obres i que no s’hagin tingut en compte a la realització del projecte.  
--  Comprovació dels punts de desguàs del sistema de drenatge.  
--  Compatibilitat amb el sistemes generals.  
--  Senyalització dels elements existents a conservar.  

 

4.1. MOVIMENT DE TERRES 

Tan per l’excavació en desmunt com per l’excavació en rasa, es portarà a terme el control 
geomètric de l’excavació, cuidant que quedi sanejat el fons de la mateixa.  

El fons de l’excavació quedarà refinat i compactat.  

Rebliment amb terres pròpies 

En cas de que es consideri necessari, s’utilitzarà aquest tipus de rebliment com sòl de terraplè per 
la construcció de vials, estudiant prèviament la seva qualitat. S’utilitzaran els següents assajos 
amb les freqüències indicades.  
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1.000m3 o fr. Proctor Modificat 
5.000m3 o fr. Granulometria 
5.000m3 o fr Límits d’Atterberg 
1.000m3 o fr. Equivalent d’Arena 
10.000m3 o fr. Matèria orgànica 
10.000m3 o fr. CBR 
1.000m2 o fr. Densitat “in situ” 

 

Rebliment de sòl seleccionat 

Aquest tipus de material s’utilitzarà com material per la construcció de terraplens necessaris per 
aconseguir les cotes requerides d’esplanada (base de ferm dels vials). Es realitzaran els següents 
assajos amb les freqüències indicades.  

 

1.000m3 o fr. Proctor Modificat 
5.000m3 o fr. Granulometria 
5.000m3 o fr Límits d’Atterberg 
5.000m3 o fr. Desgast “Los Angeles” 
5.000m3 o fr. Cares de fractura 
10.000m3 o fr. Matèria orgànica 
10.000m3 o fr. CBR 
1.000m2 o fr. Densitat “in situ” 

 

Rebliment de rases 

Per al rebliment de les rases a executar per la instal·lació de les diferents xarxes de serveis de la 
urbanització, s’utilitzarà principalment terres procedents de préstec, sobre les que es realitzaran 
els següents assajos, amb les freqüències indicades: 

 

1.000m3 o fr. Proctor Modificat 
5.000m3 o fr. Granulometria 
5.000m3 o fr Límits d’Atterberg 
2 cada 1.000m3 o fr Equivalent d’arena 
10.000m3 o fr. Materia orgànica 
10.000m3 o fr. CBR 
1.000m2 o fr. Densitat “in situ” 

 

4.2. FERMS I PAVIMENTS 
Les partides que composen aquest apartat son la base de tot-u natural, i les vorades. Sobre 
cadascun d’aquests components es realitzaran els següents assajos amb la freqüència indicada: 

1.000m3 o fr. Proctor Modificat 
1.000m3 o fr. Granulometria 
1.000m3 o fr. Límits d’Atterberg 
2 cada 1.000m3 o fr Equivalent d’arena 
5.000m3 o fr. CBR 
5.000m3 o fr.  Desgast de LA 

5.000m3 o fr. Cares de fractura 
6 cada 3000m2 o 250ml  Densitat “in situ” 

 

2.500 m o fr. Absorció 
2.500 m o fr. Resistència a flexió 
1.500 m o fr. Resistència a compressió 
5.000 m o fr. Geometria 
1.500 m o fr. Desgast per abrasió  

 

4.3 ACERS 
Especificacions:  

No es podran utilitzar partides d’acer que no arribin acompanyades del certificat de garantia del 
fabricant, signat per una persona física, segons s’estableix en els apartats 31 i 32 de la EHE 
(Instrucció de formigó estructural).  

En el cas de que les partides estiguin certificades, el control es farà abans de l’entrada en servei 
de l’estructura. Si no ho estan, el control es farà abans del formigonat. En tot cas, el 

 de l’acer utilitzat a l’obra, ja tingui funció activa o passiva, serà el .  

Els lots s’establiran segons la normativa EHE i, depenent de si en tenen o no, es classifiquen com 
a certificats o no certificats. Els certificats seran de 20 T o fracció per armadures actives i 40 T o 
fracció per armadures passives. En el cas de ser no certificats els lots seran de 10 T i 20 T 
respectivament. Cada lot tindrà dos provetes.  

Assaigs:  

Comprovació de la secció equivalent.  

Comprovació de les característiques geomètriques dels ressalts de les barres.  

Assaig doblegat – desdoblegat.  

Determinació del límit elàstic (com a mínim 2 cops durant l’obra).  

Determinació de la càrrega de trencament (com a mínim 2 cops durant l’obra).  

Determinació de l’allargament (com a mínim 2 cops durant l’obra).  

Si existeixen soldadures en armadures passives es realitzarà la comprovació de la soldabilitat.  

Criteris d’acceptació o rebuig:  

En el cas de la comprovació de la secció equivalent, només es donarà per bo un lot si les dos 
comprovacions són satisfactòries o, si una d’elles no ho és, quatre comprovacions consecutives 
del mateix lot sí que ho són.  

Si els ressalts no estan dins dels límits tolerables serà condició suficient per rebutjar el lot 
corresponent.  

L’assaig doblegat – desdoblegat tindrà el mateix criteri que la comprovació de la secció equivalent.  

Pels assaigs per determinar el límit elàstic, la càrrega de trencament i l’allargament el criteri serà 
el següent:  
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Si les comprovacions són correctes, s’acceptaran les barres del diàmetre corresponent, el tipus 
d’acer i el subministrador. Si es registra un error totes les barres d’aquest mateix diàmetre es 
classificaran en lots de no més de 20 T si són passives o 10 T si són actives i es tornaran a 
assajar. Si els resultats són bons, s’acceptarà el lot. Si cap d’ells és bo, es rebutjarà. Si només un 
és bo, es realitzarà un nou assaig de totes les característiques mecàniques de 16 provetes. Si no 
superen les proves més del 95% de les barres es rebutjarà el lot. Es recomana seguir les 
instruccions i comentaris de la EHE per aquest últim apartat.  

En el control de la soldabilitat, en cas de determinar-se qualsevol errada, es pararan els treballs de 
soldadura i es comprovarà totalment tot el procés.  

 

 4.4. FORMIGONS 

El control de qualitat del formigó es farà sobre la seva resistència, consistència i durabilitat, amb 
independència de la comprovació de la mida de l’àrid. El control seguirà allò establert en els 
articles des del 83 al 89 de la EHE (Instrucció de formigó estructural).  

Les fulles de subministrament, sense les quals no és permès l’ús del formigó en obra, hauran de 
ser arxivades pel constructor i romandre a disposició de la direcció de l’obra fins el lliurament de la 
documentació final de control.  

Especificacions:  

La consistència serà l’especificada en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o la 
indicada, en el seu moment, per la direcció de l’obra.  

Assaigs:  

Es determinarà el valor de la consistència, mitjançant el con de Abrams, sempre que es fabriquin 
provetes per controlar la resistència, quan ho ordeni la direcció de l’obra o en els casos previstos 
en el article 88.  

Criteris d’acceptació o rebuig:  

Si la consistència s’ha definit pel seu tipus, la mitja aritmètica ha d’estar dins de l’interval 
corresponent.  

Si la consistència s’ha definit pel seu assentament, la mitja haurà d’estar compresa dins de la 
tolerància.  

El no compliment de les condicions anteriors suposarà el rebuig automàtic de l’amassada 
corresponent i la correcció de la dosificació.  

Independentment dels assaigs de control de materials del components i de la consistència del 
formigó, els assaigs de control de la resistència del formigó previstos amb caràcter preceptiu estan 
indicats en l’article 88 de la EHE (Instrucció de formigó estructural). Els detalls d’aquest control els 
trobarem a l’apartat 2.1.4. d’aquest text.  

Els assaigs previs i característics seran preceptius sempre que no es tingui experiència prèvia de 
la central que subministra el formigó. Només en aquest cas es realitzaran aquests assaigs seguint 
les indicacions de la EHE, articles 86 i 87 respectivament.  

A més, la direcció de l’obra podrà demanar que es realitzin altres tipus d’assaigs (previs, 
característics o complementaris) segons el seu criteri.  

A efectes de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó es faran els controls 
documental i de profunditat de penetració de l’aigua (Art. 37 EHE). Amb el control de la 
documentació de les fulles de subministrament es controlarà la relació aigua / ciment i el contingut 
de ciment, tal i com s’indica a l’article 37 de la EHE.  

Especificacions:  

Amb el formigó subministrat s’adjuntarà la fulla de subministrament o albarà en la que el 
subministrador reflecteix els valors dels continguts de ciment i de la relació aigua / ciment del 
formigó prefabricat, signat per una persona física.  

El control de la profunditat de la penetració de l’aigua es realitzarà per cada tipus de formigó.  

Assaigs:  

El control documental de les fulles de subministrament es realitzarà per totes les amassades de 
formigó de l’obra. El contingut d’aquestes estarà sempre a disposició de la direcció de l’obra.  

El control de la profunditat de la penetració de l’aigua s’efectuarà amb caràcter previ a l’inici de 
l’obra sobre tres provetes que s’agafaran a la mateixa instal·lació. Aquest control no es realitzarà 
en el cas que el subministrador aporti una documentació que permeti el control documental de la 
idoneïtat de la dosificació. En aquesta documentació haurà de constar: la composició de les 
dosificacions del formigó, la identificació de les matèries primeres del formigó, la còpia de l’informe 
amb els resultats de l’assaig de penetració de l’aigua i l’especificació de les matèries primeres i les 
dosificacions utilitzades per la fabricació de les provetes que s’han emprat per fer els assaigs 
anteriors.  

Es rebutjaran aquells assaigs realitzats amb més de sis mesos d’antelació o quan es detecti que 
les matèries primeres o les dosificacions siguin diferents a les declarades per l’obra pel 
subministrador.  

Totes aquestes dades estaran a disposició de la Direcció de l’Obra.  

Criteris de valoració:  

La valoració del control documental de l’assaig de profunditat de penetració de l’aigua s’efectuarà 
sobre un grup de tres provetes de formigó. La profunditat màxima mitjana no serà superior a 50 
mm, essent el valor més gran inferior a 65 mm. La profunditat mínima mitjana no serà superior a 
30 mm, essent el valor més gran inferior a 40 mm.  

Aquestes dues condicions s’han de donar simultàniament.  

Aquests assaigs són preceptius en tots els casos i tenen per objecte comprovar que la resistència 
característica del formigó de l’obra es igual o superior a la del projecte.  

Per obres destinades a l’edificació els assaigs de control del formigó els realitzaran 
obligatòriament laboratoris autoritzats. Per a la resta de construccions, es realitzaran 
preferiblement per aquests laboratoris.  

El tipus de control que es realitzarà a l’obra serà el control estadístic del formigó especificat en 
l’article 88 de la norma EHE (Instrucció del formigó estructural).  
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Aquest control s’aplicarà per controlar el formigó en massa, el formigó armat i el formigó pretesat.  

Procediment:  

L’obra es dividirà en parts successives anomenades lots. Aquests lots estaran limitats per la taula 
88.4a de la norma EHE que estableix uns criteris de volum, superfície i nombre d’amassades per 
controlar. Per fer aquesta classificació no es mesclaran elements de tipologia estructural diferent, 
si no que s’agruparan segons indica la taula.  

Només en el cas de que el formigó tingui un segell o marca de qualitat (tal i com especifica la EHE 
en l’article 81), es podran augmentar els límits de la taula al doble. Però, sempre es tindran en 
compte les següents condicions:  

--  Primera, els resultats de control de producció estaran a disposició del peticionari i hauran 
de ser satisfactoris. La Direcció de l’Obra revisarà aquest punt i ho recollirà en la 
documentació final d’obra.  

--  Segona, el nombre mínim de lots serà de tres. Un per cada un dels tipus d’estructura 
especificats en la taula 88.4a de la EHE.  

--  Tercera, en el cas de que en un lot la fest sigui menor que la resistència característica del 
projecte, es passarà a realitzar el control normal sense reducció d’intensitat, fins que en 
quatre lots consecutius s’obtinguin resultats satisfactoris.  

 

El control es realitzarà determinant la resistència de N amassades per lot, essent N:  

Si fck ≤ 25 N/mm2: N ≥ 2  

Si 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2: N ≥ 4  

Si fck > 35 N/mm2: N ≥ 6  

La captura de mostres es realitzarà a l’atzar respecte les amassades de l’obra a controlar. Quan el 
lot correspongui a dues plantes, el formigó de cada una d’elles haurà de donar com a mínim una 
determinació.  

Es defineix com resistència característica estimada (f
est

):  

Si N < 6: f
est 

= K
N 

· x
1 
 

Si N ≥ 6: f
est 

= 2 · (x
1 
+ x

2 
+ ... + x

m – 1 
/ m – 1) – x

m
; No essent inferior a K

N 
· x

1 
 

On:  

K
N 

és el coeficient donat a la taula 88.4b de la EHE en funció de N i la classe de instal·lació en que 

es fabriqui el formigó.  

X
1 
és la resistència de l’amassada de menor resistència.  

M és N / 2 si N és parell.  

M és (N – 1) / 2 si N és senar.  

Per establir el valor de KN de lot es determina el recorregut de les resistències obtingudes en les N 
amassades controlades, el qual haurà de ser inferior al recorregut màxim especificat per aquesta 
classe d’instal·lació. Si això es compleix, s’aplica el coeficient KN corresponent.  

 

Si en un lot es detectés un valor del recorregut relatiu superior al màxim establert per aquesta 
classe d’instal·lació, aquesta canvia la seva classificació per la que correspongui el valor màxim 
establert per la r. Per tant, s’utilitzarà per l’estimació el KN de la nova columna, tant per aquest lot 
com per els següents. Si en els successius lots tampoc es complís el recorregut relatiu de la 
columna corresponent a la nova classificació de la instal·lació, es procediria de la mateixa forma, 
aplicant el coeficient KN del nivell corresponent.  

Per aplicar el KN corresponent al nivell immediatament anterior (de menor dispersió) serà 
necessari haver obtingut resultats del recorregut relatiu inferior o igual al màxim de la taula en cinc 
lots consecutius. Si és així, ho podem aplicar al cinquè resultat i als següents.  

Decisions derivades del control de resistència:  

Quan la fest ≥ fck el lot s’acceptarà.  

Si fest < ffck es procedirà de la següent forma:  

a) Si fest ≥ 0’9 fck, el lot s’acceptarà.  

b) Si fest < 0’9 fck es procedirà a realitzar, per decisió de la direcció d’obra o a petició de qualsevol 
de les parts, els estudis i els assaigs que procedeixin dels que a continuació es detallen:  

--   Estudi de seguretat del elements que composen el lot, en funció de la fest deduïda dels 
assaigs de control, per estimar la variació del coeficient de seguretat respecte del previst 
en el projecte.  

--   Assaigs d’informació complementària per estimar la resistència del formigó col·locat en 
obra, d’acord amb allò especificat en l’article 89 de la EHE, i realitzant un estudi anàleg al 
del paràgraf anterior, basat en els nous valors de resistència obtinguts.  

--   Assaigs de prova de càrrega d’acord amb l’apartat 99 de la EHE. La càrrega d’assaig 
podrà excedir el valor característic de la càrrega utilitzada pel càlcul.  

 

En funció dels estudis i els assagis ordenats per la direcció de l’obra i amb la informació addicional 
que el constructor pugui aportar, es podrà decidir si aquells elements s’accepten, es reforcen o es 
destrueixen. Però, abans de la decisió, la direcció de l’obra podrà consultar amb el projectista i 
amb organismes especialitzats. També és possible la limitació de les càrregues d’ús, però 
s’hauran de tenir en compte les deformacions i la durabilitat del conjunt.  

4.5. CANONADES 

1.000 m  Geometria 
1.000 m Estanquitat laboratori 
1.000 m Tª Reblandiment 
1.000 m Flexió transversal 
1.000 m Resistència al impacte 
1.000 m Resistència pressió 
1.000 m Estanquitat “in situ” 

 

Addicionalment, els assajos a executar sobre aquest tipus de canonades i les seves freqüències 
son els següents:  

100% en trams 
no majors de 

Prova pressió estanquitat segons 
UNE 805:2000 
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1000m 
 

 

4.6. ASSAJOS IMPREVISTOS 
Es preveu una partida per la realització d’assajos imprevistos que poguessin sorgir al llarg de les 
obres. Els assajos a realitzar, així com el número dels mateixos, els aprovarà la Direcció 
Facultativa, remetent-se als resultats de l’empresa qualificada tant a la Direcció d’Obra com a 
l’empresa Constructora.  

 

5. CONDICIONS PER LA REALITZACIÓ D’ASSAJOS.  

 
5.1. Subministrament, identificació i recepció 
El subministrament, la identificació, el control de recepció dels materials, els assajos, i, en el seu 
cas, les proves de servei, es realitzaran d’acord amb la normativa explicitada en les disposicions 
de caràcter obligatori.  

Quan un material no disposi de normativa obligatòria, aquest aspecte es realitzarà perfectament 
d’acord amb les normes UNE, o en el seu defecte per les NTE o segons les instruccions que, en el 
seu moment, indiqui  la Direcció Facultativa.  

Tots els materials arribaran a l’obra identificats i en perfectes condicions per la seva utilització. Per 
a això, seran transportats en vehicles adequats i, si es necessari, en envasos que garanteixin la 
seva inalterabilitat. Les operacions de càrrega i descàrrega s’efectuaran de forma que no 
produeixin deteriorament en els materials o en els envasos.  

5.2. Presa de mostres 
La presa de mostres serà preceptiva en tots el materials la recepció dels quals s’executi mitjançant 
assajos, quan s’estableixi a la programació del control i en aquells casos en que, durant la marxa 
de l’obra, consideri la Direcció Facultativa.  

Es realitzarà a l’atzar per la Direcció Facultativa, la qual podrà delegar en personal del laboratori 
acreditat, podent estar present el constructor o persona delegada per aquest.  

El procediment de mostreig es realitzarà d’acord amb la normativa de cada producte i en quantitat 
suficient per la realització dels assajos i contra assajos. Per això, per cada partida de materials o 
lot s’agafaran tres mostres iguals: una s’emetrà al laboratori per la realització dels assajos 
previstos en la programació de control; les dos restants es conservaran a l’obra per la realització 
dels contra assajos si fos necessari. Aquestes mostres es conservaran a l’obra durant al menys 
100 dies si es tracta de materials peribles (conglomerats), o fins la recepció definitiva de les unitats 
constructives realitzades amb cadascun dels materials.  

En els casos de no haver de realitzar assajos de control, només cal agafar aquestes dos últimes 
mostres.  

Totes les mostres es conservaran amb garantires d’inalterabilitat: sota coberta, protegides de la 
humitat del sòl, a l’abric de la intempèrie i el més aïlladament possible de qualsevol maltractament. 
Aquestes mesures s’adoptaran especialment en el cas de conglomerants i molt especialment en 
les mostres de formigó, que necessàriament hauran de conservar-se a l’obra al menys 24 hores.  

El constructor haurà d’aportar els mitjans adequats que garanteixin la conservació en els terminis 
indicats i s’encarregarà de la seva custodia.  

5.3. Cas dels materials amb certificat de qualitat 
Quan es rebi en obra un material amb algun certificat de garantia, com:  

--  Marca de qualitat (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), o 
--  Homologació per el MICT 
--  Que hagi de venir acompanyat per un certificat d’assajos com és obligatori en els acers i 

ciments, 
 

El constructor entregarà a la Direcció Facultativa els documents acreditatius per obrar en 
conseqüència.  

En el cas dels ciments, cada partida haurà d’arribar acompanyada del certificat de garantia del 
fabricant.  

5.4. Identificació de les mostres 
Totes les mostres estaran identificades fent-se constar els següents punts:  

 

--   Denominació del producte 
--   Nom del fabricant o marca comercial. 
--   Data d’arribada a l’obra.  
--   Denominació de la partida o lot que correspon la mostra. 
--   Nom de l’obra.  
--   Número d’unitats o quantitat, en massa o volum que constitueixen la mostra.  
--   Es farà constar si ostenta segell, té homologació o l’acompanya algun certificat d’assaig.  

 

5.5. Realització d’assajos 
Tots els assajos necessaris per aclarir la qualitat dels materials, així com les proves de servei, 
s’hauran de realitzar per un laboratori acreditat a les àrees corresponents, d’acord amb la 
següents disposicions:  

--    Real Decret 1230/1989 de 13 d’Octubre.  
 

No obstant, certs assajos o proves de servei, i a criteri de la Direcció Facultativa, podran ser 
realitzats per la mateixa. El número d’assajos per cada material o proves de servei seran les 
previstes a la programació de control i com a mínim les prescrites com obligatòries per el LC/91. 

No obstant, el constructor podrà, a cost seu, augmentar el número d’assajos previstos.  

5.6. Contra assajos 
Quan durant el procés de control s’obtinguin resultats anòmals que impliquin refusar la partida o 
lot corresponent, el constructor tindrà dret a realitzar contra assajos a cost seu, per mitjà de les 
mostres conservades a l’obra.  

Per això es procedirà com segueix: s’enviaran les dues mostres a dos laboratoris diferents del 
contractat per el promotor, prèviament acceptats per la direcció facultativa. Si un dels dos resultats 
fos insatisfactori, el material es refusaria. Si els dos fossin satisfactoris s’acceptaria la partida. 

5.7.  Decisions derivades del procés de control 
En cas de control no estadístic o no al cent per cent, els resultats del qual siguin no conformes, i 
abans del refús del material, la Direcció Facultativa podrà passar a realitzar un control estadístic o 
al cent per cent, amb les mostres conservades a l’obra. L’acceptació d’un material o el seu refús 
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per part de la Direcció Facultativa, així com les decisions adoptades com a demolició, reforç o 
reparació, hauran de ser acatades pel constructor.  

Davant els resultats de control no satisfactoris,  i abans de prendre la decisió d’acceptació o refús, 
la Direcció Facultativa podrà realitzar els assajos d’informació o proves de servei que consideri 
oportunes.  

 

6.  ACTES DE RESULTATS I INFORMES MENSUALS I FINAL. 

6.1. ACTES DE RESULTATS 
El laboratori acreditat que realitzi els assajos corresponents a cada un dels materials citats en 
aquest Pla de Control, emetrà un acta de resultats amb les dades obtingudes en aquells, tenint a 
més la següent informació:  

--  Nom i direcció del Laboratori d’Assajos.  
--  Nom i direcció del Client.  
--  Identificació de l’obra o precisió de a qui correspon el material analitzat amb el seu   

número d’expedient.  
--  Definició del material assajat.  
--  Data de recepció de la mostra, data de realització dels assajos i data d’emissió de l’Informe 

d’Assaig.  
--  Identificació de les especificacions o mètode d’assaig.  
--  Identificació de qualsevol mètode d’assaig no normalitzat que s’hagi utilitzat.  
--  Qualsevol desviació de l’especificat per l’assaig.  
--  Descripció del mètode de mostreig si així és especificat per la normativa vigent o per el 

Peticionari.  
--  Identificació de si la mostra per l’assaig s’ha recollit a l’obra o si ha sigut entregada al 

laboratori.  
--  Indicació de les incerteses dels resultats, en els casos que es donin.  
--  Firma del Cap d’Àrea corresponent, constatant titulació i vist i plau del Director del 

Laboratori.  
 

6.2. INFORMES MENSUALS 
A finals de cada mes, mentre duri l’obra, el Laboratori emetrà un informe resumint dels treballs 
realitzats en aquest període que contindrà la següent informació: 

--  Resum dels assajos realitzats en obra durant aquest mes.   
--  Interpretació dels resultats en quant al seu compliment amb les especificacions de la 

Normativa actual o amb el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.  
 

Aquelles observacions que es puguin derivar del compliment del Pla de Control o altres que es 
creguin oportunes sobre el desenvolupament del Control de Qualitat.  

 
6.3. INFORME FINAL 
D’igual forma, i al finalitzar l’execució de l’obra, s’emetrà per part del Laboratori un informe resum 
que contindrà la mateixa informació que els anteriors, però ja de forma global  quant al compliment 
i seguiment del Pla de Control.  

7. PRESSUPOST CONTROL QUALITAT 

El pressupost d’execució per contracte en control de qualitat puja a la quantitat de dos mil cent 
cinquanta – sis euros amb vuitanta – set cèntims + IVA (2.156,87 euros +IVA), valor que 
representa percentatge de 1,34% respecte al pressupost per contracta sense IVA del projecte.  

Es presenta a continuació el desglossat del present pressupost de control de qualitat. 

 

 CAPITOL 01 - MOVIMENTS DE TERRES    
SUBCAPITOL 11 - CONTROL DE MATERIALS PER REBLERTS    

Num Ut Descripció Amidament Eur/ut TOTAL 
      

01 ut ASSAIG PROCTOR MODIFICAT 2 59,57 119,14 
02 ut ASSAIG PROCTOR NORMAL 1 46,65 46,65 
03 ut ANÀLISIS GRANULOMÈTRIC TAMISSAT 2 32,75 65,5 
04 ut DETERMINACIÓ DELS LIMITS D'ATTERBERG 2 30,77 61,54 
05 ut ASSAIG EQUIVALENT DE SORRA 1 23,19 23,19 
06 ut ASSAIG CBR 1 103,56 103,56 
07 ut DETERMINACIÓ CONTINGUT DE MATERIA ORGÀNICA 2 32,75 65,5 
08 ut ASSAIG PLACA DE CÀRREGA CIRCULAR D600 0 73,66 0 

          

  SUMA 01-11   485,08 
      

CAPITOL 01 - MOVIMENTS DE TERRES    
SUBCAPITOL 12 - CONTROL DE MATERIALS EN LLIT DE 
CANONADES 

   

Num Ut Descripció Amidament Eur/ut TOTAL 
      

01 ut ASSAIG EQUIVALENT DE SORRA 3 23,19 69,57 
02 ut ANÀLISSIS GRANULOMÈTRIC TAMISSAT 3 32,75 98,25 

          

  SUMA 01-12   167,82 
      

CAPITOL 01 - MOVIMENTS DE TERRES    
SUBCAPITOL 12 - CONTROL D'EXECUCIÓ    

Num Ut Descripció Amidament Eur/ut TOTAL 
      

01 ut 
DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT IN SITU(minim 10 
determinacions incloents determinació de l'humitat )per unitat. 15 17,38 260,7 

          

  SUMA 01-13   260,70 
      

CAPITOL 02 - RASES    
SUBCAPITOL 21- RASES    

Num Ut Descripció Amidament Eur/ut TOTAL 
      

01 ut GEOMETRIA DE RASES 30 4,76 142,80 
          

  SUMA 02-01   142,80 
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CAPITOL 03 - FORMIGÓ    
SUBCAPITOL 31- FORMIGÓ    

Num Ut Descripció Amidament Eur/ut TOTAL 
      

02 ut 

PRESA DE MOSTRES DE FORMIGÓ FRESC, INCLOENT-HI 
MOSTREIG DEL FORMIGÓ, MESURA DE L'ASSENTAMENT 
DEL CONUS , FABRICACIÓ DE FINS A 5 PROBETES  
CILINDRIQUES DE 15X30 cm , CURAT REFRENTAT I 
TRENCAMENT A COMPRESSIÓ. 15 87,62 1314,3 

      
  SUMA 03-31   1.314,30 
      

CAPITOL 04 - ACER    
SUBCAPITOL 41- ACER    

Num Ut Descripció Amidament Eur/ut TOTAL 
      

01 ut 
ASSAIG DE DOBLEGAT /DESDOBLEGAT DE PROVETA 
D'ACER 3 24,11 72,33 

02 ut ASSAIG A TRACCIÓ DE PROVETA D'ACER 3 65,72 197,16 

03 ut DETERMINACIÓ DE CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 3 50,38 151,14 
      
  SUMA 04-41   420,63 

 
    

CAPITOL 05 - CALDERERIA    
SUBCAPITOL 51- CALDERERIA    

Num Ut Descripció Amidament Eur/ut TOTAL 

 
   

01 ut JORNADA DE LIQUIDS PENETRANTS  0,25 698,16 174,54 

02 ut 

JORNADA INSPECCIÓ GRUIX GALVANITZAT O PINTURA 
SOBRE BASE METÀL·LICA 0,25 523,00 130,75 

     
  SUMA 05-51   305,29 
      

CAPITOL 06 - MATERIALS    
SUBCAPITOL 61- DOCUMENTACIÓ I PERSONAL    

Num Ut Descripció Amidament Eur/ut TOTAL 
      

01 ut 

RECEPCIÓ DE CERTIFICATS DE FABRICACIÓ I 
HOMOLOGACIÓ DE MATERIALS 5 52,58 262,90 

02 ut 

PRESTACIÓ DE PERSONAL TECNIC PER A LA INSPECCIÓ  
DE LES PROVES DE PRESSIÓ I ESTANQUEITAT DE LA 
CANONADA I ELABORACIÓ DE L'INFORME 
CORRESPONENT. 1 500,95 500,95 

03 ut 

DESPLAÇAMENT PER PRESSA DE MOSTRES O ASSAJOS, 
PREU PER KM 480 0,5 240,00 

     
  SUMA 06-61   1.003,85 

 
    
SUMA PRESSUPOST QUALITAT   4.100,47 

 
 

El pressupost d'execució per contracte en control de qualitat puja a la quantitat de QUATRE MIL, CENT 
EUROS AMB CUARANTA-SET CÈNTIMS+ IVA (4,100,47 € + IVA) 

Aquest import queda repercutit en cada partida d'Obra i en el pressupost global de l'Obra com a Indirectes si 
no existeix partida alçada específica de control de qualitat en el pressupost desglossat 

 
 

 

 

 

Calaf, juliol de 2022 

 

 

J.Oriol Martí i Falguera 
ECCP col·legiat 17.400 

TRANSPARENTA 
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A13. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

 
TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener 
de 2002. Amb aquest catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s’estableix quins residus han 
d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

En el Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 
mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què 
coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació 
del nou Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificació. 

RESIDUS PRINCIPALS 

Els principals residus de la present obra són els següents: 

- Terres 
- Roca 
- Formigó (restes de demolició del dipòsit existent, paviments, murs, ...) 
- Restes vegetals 
- Metalls 
- Maons 
- Altres: fusta, vidre i plàstic 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(17) Residus de la construcció i demolició  

17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 

- 17 01 01 Formigó 
- 17 01 02 Maons 
- 17 01 03 Teules i materials ceràmics 

 

17 02 Fusta, vidre i plàstic 

- 17 02 01 Fusta 

- 17 02 02 Vidre 
- 17 02 03 Plàstic 

 

17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats 

- 17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 
 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

- 17 04 01 Coure, bronze, llautó 
- 17 04 02 Alumini 
- 17 04 04 Zinc 
- 17 04 05 Ferro i acer 
- 17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 

17 05 Terra (inclosa l’excavada en zones contaminades), pedres i llots de drenatge 

- 17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 

(20) Residus municipals (residus domèstics residus assimilables procedents dels 
comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament 

20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 

20 02 01 Residus biodegradables 
 

- Aquests residus es consideren com NO ESPECIALS. 
 

ALTRES RESIDUS 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

- Paper, cartró 
- Vasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de netaja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria  

- Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 

RESIDUS GENERATS DURANT LES OBRES 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels 
capítols 05, 12 i 19) 

- Es tracta de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
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(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i 
residus de la preparació i elaboració d’aliments  

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca.  

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

- Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIAL. 
 

VOLUM DE RESIDUS 

Els volums dels principals residus generats per l’obra són els següents: 

 
FASE CONSTRUCCIÓ OBRA CIVIL: 
 

Tipus de residu Amidament 

Asfalt (m3) 3,6m2 x 0,1m 
Restes vegetals (m3) 1700m2 x 0,05m 

Roca i Terres (m3) 708 m3 
Terra vegetal (m3) 1700m2 x 0,05m 
Enderrocs d’obra (Formigó, materials ceràmics, 
roca, terres, metalls...) (m3) 

3,6m2x0,2m 

Metall (m3) 1,0 
Plàstics (m3) 3,0 

Paper i cartró (m3) 2,0 
Fustes (m3) 1,0 
Formigons (m3) 1,50m3 

 

Es considera que no tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que 
alguns d’ells poden ser reutilitzats a la pròpia obra. Pel que fa a les roques i terres obtinguts en 
l’excavació de desmunts poden ser utilitzats en el replè de terraplens i rases, sempre que 
tècnicament sigui adient a criteri de la Direcció d’Obres, mentre que les terres vegetals poden ser 
reutilitzades en la preparació del terreny anterior a la revegetació. – VEURE FITXES 
JUSTIFICATIVES -  

 

VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 
Marc legal 
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 
l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 6/1993, de 15 de 
Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny,  així com la Llei 
3/1998 de febrer de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. A nivell estatal es troba 
regulada per la Llei 10/1998 de 21 d’abril de residus, desenvolupada reglamentàriament pel Real 
Decret 833/1998 de 20 de juliol i el Real Decret 952/1997 de 20 de juny, en el que es 
desenvolupen les normes bàsiques sobre els aspectes referits a les obligacions dels productors i 
gestors i a les operacions de gestió. 

 

Imatge: Model de gestió RCD Catalunya. Font: “Porgrama de Gestió de Residus de la Construcció 
a catalaunya -  PROGROC- ARC “ 

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, així com 
l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació dels residus i la llista europea de residus. 

Procés de descontrucció 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el 
conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de 
recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de 
facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa 
homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament 
mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components 
puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest 
objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els 
materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els 
residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta 
separació són les següents: 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

- Formigó 
- Terres, roca 
- Material vegetal 
- Metalls 
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- Altres: vidre, fusta, plàstics. 
 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 

- Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 
- Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
- Naturalesa dels riscs 

 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 

 

Gestió dels residus 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

- Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 
residus. 

- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas 
els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels 
residus. 

- Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 
gestionen mitjançant els següents processos: 

 

T 11- Disposició de residus inerts 

- Formigó 
- Metalls 
- Vidres, plàstics 

T 15- Disposició en dipòsit de terres i runes 

- Formigó, maons 
- Materials ceràmics 
- Vidre 
- Terres 

V 11- Reciclatge de paper i cartó 

V 12- Reciclatge de plàstics 

V-14 Reciclatge de vidre 

V-15 Reciclatge i recuperació de fustes 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg de 
Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre 
el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al 
llarg del seu recorregut. 

Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un 
mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

Fitxa de destinació (FD): Document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor d’un 
residu i el destinatari d’aquest i que te com a objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a 
ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o altres. 

Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 
productor o posseïdor del residu. 

Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 
provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix 
en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició 
controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor 
autoritzat. 

D’entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta 
categoria els següents: 

- Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
- Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posada a punt de la maquinaria, així com 

envasos que els contenen. 
- Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinària i equips. 
- Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients 

que els contenen. 
- Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els contenen. 
- Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
- Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 
bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i 
es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la 
correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha 
assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. La Junta de Residus, desprès del corresponent 
concurs públic, ha fet concessionària a l’empresa  CATOR, S.A., la qual és encarregada en 
l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 
forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 
donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 
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Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a 
gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar 
fugues durant la seva manipulació. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 
contaminats i procedir a la seva restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 
perillosos figurarà: 

- El codi d’identificació els residus 
- El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
- La data d’envasament 
- La naturalesa dels rics que presenten els residus 

 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

 

GESTORS DE RESIDUS 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat o a 
planta de reciclatge. A continuació es proposen diversos gestors de residus propers a l’àmbit 
d’actuació per gestionar els residus generats al llarg de l’obra. 

Residus inerts 

CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS SA 

Codi de gestor E-32.90 
Operacions autoritzades T11- Deposició de residus inerts 

T12- Deposició de residus no especials 
V99 Altres 

Adreça física Ctra B-231 Km 8,5 (Abocador Can Mata) 
08781 Els Hostalets de Pierola 

Adreça de correspondència Av. De la Catedral, 6-8 
08002 Barcelona 

Telèfon 937712312 
Fax 935709227 
E-mail noemi.sanchez@ferrovial.com 

 

Restes vegetals 

Consell Comarcal de l’Anoia (Jorba) 

Codi de gestor E-707.00 
Operacions autoritzades V83 Compostatge 
Adreça física  Camí Mas Jorda S/N 

08719 Jorba  
Adreça correspondència Av. Barcelona, 109 5a Planta 

08970 Sant Joan Despí 
Telèfon 937446045 
Fax - 
E-mail ferran.guanyabens@tradebe.com 

 

Runes, terres i altres residus de la construcció 

Parc Ambiental Montmaneu SL 

Codi de gestor E-1663.16 
Operacions autoritzades T15- Deposició en dipòsit de terres i runes 
Adreça física  Carretera N-II (Paratge La Panadella), PK 534,5 

08717 Montmaneu  
Adreça correspondència Carretera de Cardona 62-64 1r 2a 

08240 Manresa 
Telèfon 938753036 
Fax - 

 

Instal·lacions per a la gestió de residus industrials 

Centre de Gestió Mediambiental SL 

Codi de gestor E-1574.15 
Operacions autoritzades T62- Gestió per a un Centre de Recollida i 

Transferència 
V11- Reciclatge de paper i cartró 
V12- Reciclatge de plàstics 
V14- Reciclatge de vidre 
V15- Reciclatge i reutilització de fustes 
V41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos 
metàl·lics 

Adreça física C/Alemanya 16-18 
08700 Igualada 

Adreça de correspondència C/Alemanya 16-18 
08700 Igualada 

Telèfon 902198957 
Fax - 

 

Residus especials 

ATLAS Gestión medioambiental, SA 

Codi de gestor E-01.89 
Operacions autoritzades T13-  Deposició de residus especials 
Adreça física Can Palà SN 

08719 Castellolí 
Adreça de correspondència Dipòsit Controlat de Classe III 

08719 Castellolí 
Telèfon 928047131 
Fax 938032624 
E-mail xmundet@atlasgm.com 



 

  

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL D’ADOBERIA I RETORNS D’AIGÜES REGENERADES ENTRE EL POLÍGON PLANS DE LA TOSSA I COL·LECTOR 
INDUSTRIAL IGUALADA – IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

A13. ESTUDI GESTIÓ RESIDUS 5 

 

 

Gestors de residus municipals 

Deixalleria  d’Igualada 

Codi de gestor 1394 
Operacions autoritzades Deixalleria municipal 
Adreça física C/França, 24 

08700 Igualada 
Adreça de correspondència - 
Telèfon 938049241 
Fax - 
E-mail - 

 

 

 
Santa Margarida de Montbui, Juny de 2022 

 
 
 
 

J.Oriol Martí i Falguera 
ECCP col·legiat 17.400 

TRANSPÀRENTA 
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Promotor de les obres 
El promotor de les obres és IDR – Igualadina de Depuració i Recuperació. 

Situació 
Les obres estan situades al terme de Santa Margarida de Montbui, en els terrenys periurbans del 
nucli de Sant Maure, entre el polígon de Plans de la Tossa i el riu Anoia. Una petita fracció e l’obra 
(el darrer tram fins de 50 metres) pertany al nucli d’Igualada.  

Emplaçament 
L’obra es situa en terrenys parcialment urbanitzats i camins de titularitat pública entre el polígon de 
Plans de la Tossa i el C/Rec d’Igualada. En cap cas s’ocupen terrenys de titularitat privada. Es 
poden observar fins a un total de 4 tipologies d’ocupacions i naturalesa dels terrenys d’acord al 
tractament urbanístic, que s’han separat en 4 separates: 

 Separata 1: Sòl Urbà Santa Margarida de Montbui: Polígon Sector Plans de la Tossa. 
Traça que discorre per les zones verdes i d’equipament del propi polígon en el Ramal 
URB.  

 Separata 2: Sòl No Urbanitzat SNU Aj. Sta Margarida de Montbui. Camins de titularitat 
pública en sòl rústic que s’inclourà en un PAE. Camins ben definits i consolidats en tot el 
tram central de la traça del sistema de col·lectors. Ramals P50 i Ramal tronc   

 Separata 3: Sòl Urbanitzable de l’Aj. Sta Margarida de Montbui: ARE Residencial Sta 
Margarida de Montbui. Un tram de corriol afectat però amb una amplada de plataforma 
d’uns 3,0 – 3,50m, afectat per un ARE, entre el Pk0+260 i PK 0+512 (L=525ml) : Ramal 
Tronc. 

 Separata 4: Sòl Urbà Aj Igualada. Creuament del Riu Anoia i Àmbit Sud del  Polígon Sector 
Plans de la Tossa. Ramal Tronc fins a connectar amb el col·lector Industrial d’Igualada  

 

 

 

Pressupost d’execució de les obres 
El pressupost de les obres (IVA a part) puja la quantitat de 529.694,32 €. 

 SEPARATA 1:  52.690,37 € 

 SEPARATA 2: 346.946,94 € 

 SEPARATA 3:  94.005,37 € 

 SEPARATA 4:  36.051,63 € 

 

Pressupost de seguretat 
El PEM del pressupost de seguretat per executar les obres (IVA a part) puja la quantitat de 
12.851,84 €. Aquest pressupost queda desglossat de la següent manera: 

 SEPARATA 1: 1.285,18€ 

 SEPARATA 2: 7.711,12 € 

 SEPARATA 3: 2.570,36 € 

 SEPARATA 4: 1.285,18 € 

 

Termini d’execució 
El termini d’execució de les obres està previst en 22 setmanes (5 mesos). Aquests terminis 
d’execució queden desglossats de la següent manera: 

 SEPARATA 1: 5 setmanes 

 SEPARATA 2: 12 setmanes 

 SEPARATA 3: 4 setmanes 

 SEPARATA 4: 3 setmanes 

 

Mà d’obra 
La quantitat de personal que està previst que intervingui en la realització de les obres és de 6 
treballadors  i un màxim de 15. 

 

Obligatorietat de l’Estudi de Seguretat i Salut 
El promotor està obligat a que en fase de redacció del projecte s’elabori un Estudi de Seguretat i 
Salut en els projectes d’obres en que es donin algun dels supòsits següents: 

Supòsits Aplica No Aplica 

Que el pressupost d’execució per  contracte inclòs en el 
projecte sigui igual o superior a 450.000 €. 

x  

Que la  duració estimada sigui superior  a 30 dies 
laborables, utilitzant-se en algun moment a més de 20 
treballadors simultàniament. 

 x 
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Que el volum de mà d’obra estimada, entenent  la suma 
dels dies de treball del total dels treballadors en l’obra, 
sigui superior a 500.  

x  

En les obres de túnels, galeries, conduccions soterrades 
i preses. 

 x 

 

En els projectes d’obres no inclosos en cap dels supòsits previstos en la taula anterior, el promotor 
està obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

L’Estudi de Seguretat i Salut es redacta d’acord amb allò que disposa el RD 1627/1997 i en 
concret dóna compliment a l’article 4 d’aquest RD. 

 

OBJECTE 

El present Estudi de Seguretat i Salut és part integrant del projecte executiu de l’obra.  

L’objecte del mateix és establir, mentre durin les obres, les previsions respecte a la prevenció del 
risc d'accident i malalties professionals, així com proporcionar informació útil per executar l’obra 
amb garanties de seguretat.  

Aquest Estudi de Seguretat i Salut servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa 
constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció  de riscos 
laborals. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

Breu descripció de l’obra 
Les obres consisteixen en l’estesa de un col·lector d’aigües residuals industrials per donar servei 
al Polígon dels Plans de la Tossa (TM Sta Margarida de Montbui) i connectar-lo a la xarxa de 
clavegueram industrial d’Igualada  

La conducció es composa de 4 trams ben diferenciats: A l’inici hi ha dos ramals (anomenats P50 i 
Urb) de 105 ml i 122ml respectivament que donen servei a diferents sectors de la urbanització, 
resolts amb conducció per gravetat amb canonades PEAD llisa DN315 PN10 i pous de registre i 
salt o gir cada 50 metres aprox. Tot seguit en el PK 0+100 s’uneixen en un únic col·lector que 
anomenarem TRONCAL per gravetat de Longitud L=1300, amb els mateixos criteris que els 
anteriors ramals. 

En el PK 1+220 hi ha un canvi de sistema de transport, amb la incorporació d’una arqueta cambra 
de 25m3 de capacitat ubicada al mig del camí, completament soterrada i transitable, dissenyada 
amb formigó armat HA-30, a la cota +304,60, que serveix de cambra de càrrega del sifó que creua 
per gravetat el riu Anoia (cota +290) i abocar a la cota +300,0 a l’actual pou 40 del col·lector 
Industrial IDR del carrer del Rec d’Igualada. La conducció a secció complerta de 186 ml es 
solventa amb una canonada especial PEAD DN200 d’altes prestacions tipus Slide amb tractament 
interior específic contra l’abrasió, les incrustacions o les fissures. 

Abans d’abocar al col·lector d’Igualada, una vàlvula motoritzada controla el nivell de l’arqueta i 
realitza descàrregues controlades en funció del temps (rellotge), sondes de nivell en l’arqueta o 
pressotats redundants 

 

El riu Anoia es creua amb rasa oberta i protegit amb vaina i formigó dins la llera en marga. 

En total hi ha 35 pous de sanejament projectats, ml de canonades (PEAD 315, 355 o PEAD 
WS200) i 1 sistema de telecontrol per donar servei a 2 ramals (2 punts de connexió) 

En aprofitant aquesta execució d’obres es preveu la instal·lació de dues canonades d’aigua 
potable PEAD DN90 i PEAD DN63 PN16 per a futurs serveis de conexionat entre Igualada i el 
Polígon de Sta Margarida de Montbui i un de serveis local de DN40 PN10.. 

 

REDACCIÓ I APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Obligació de redacció d’un Pla de Seguretat i Salut 
En compliment de l'article 7 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista 
elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin 
les previsions contingudes en el present Estudi de Seguretat i Salut, adaptant les previsions al 
propi sistema d’execució de l’obra, als seus mitjans i mètodes d'execució. 

Aprovació del Pla de Seguretat 
Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel 
Coordinador  de Seguretat i Salut en fase d’execució d'obra. 

Quan no sigui necessària la designació del Coordinador de Seguretat i Salut, l’aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut serà assumida per la Direcció Facultativa. 

 

IDENTIFICACIÓ DEL RISC I MESURES PREVENTIVES 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicades a l’obra establertes en 
l’annex IV del RD 1627/1997, en l’annex 1 del present Estudi de Seguretat i Salut s’adjunten les 
fitxes d’identificació dels riscos  laborals i les corresponents mesures preventives. 

Riscos genèrics detectats – solventats normalment pels professionals i intrínsecs naturalment al 
tipus de feina a desenvolupar: 

- Caiguda en alçada a la rasa 

- Treball en rases de fins a 5 m de fondària 

- Treball en rases en camins: circulació viària i senyalització de forats i rases 

- Treball en rases en llera del riu: Senyalització de forats i rases 

- Creuament de carreteres i vies de circulació: senyalització i protecció 

- Electrocució per contacte en línies aèries o soterrades existents 

Riscos específics detectats –condicionats pel terreny o les condicions menys usuals de treball-: 

- Creuament de conductes:  

- Sobreeesforços en muntatge de tubs de formigó o pous. 
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INFORMACIÓ I FORMACIÓ 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la 
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves 
tasques. 

Així mateix cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria 
de seguretat i salut. 

 

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d’una farmaciola amb el material necessari per fer primeres cures. Aquesta 
farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

S’haurà d’informar en un rètol visible a l’obra de l’emplaçament i telèfons necessaris en cas d’una 
emergència.  

 
PREVENCIÓ DEL RISC DE DANYS A TERCERS 

L’obra haurà d’estar senyalitzada i protegida front el risc de danys a terceres persones. 
Especialment s’ha de prohibir l’accés de persones alienes a l’obra. 

 

COMUNICACIÓ D’OBERTURA DE CENTRE DE TREBALL 

D’acord el que estableix l’article 19 del RD 1627/1997 la comunicació d’obertura de centre de 
treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut, juntament amb 
l'aprovació del coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució. 

Cada contractista ha de comunicar a l’autoritat laboral competent mitjançant l’obertura de centre 
de treball als serveis territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona. 

 

LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

A l’obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat i salut en fase 
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral o els representants dels 
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de 
control del compliment de la legislació vigent en matèria preventiva. 

En el cas d’una anotació, el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució d’obra enviarà una 
còpia de l’anotació a la Inspecció de Treball dins del termini de 24 hores. 

 

SERVEIS DE PREVENCIÓ 

Tots els contractistes i subcontractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, 
mitjançant la contractació d’un Servei de Prevenció aliè o la constitució d’un Servei de Prevenció 
Propi, d’acord amb el RD 39/1997 sobre serveis de prevenció. 

 

SERVEI MÈDIC 

Tots els contractistes i subcontractistes han de disposar d’un servei mèdic propi o subcontractat 
pel control de la vigilància de la salut dels treballadors. 

Tot el personal de nou ingrés a l’obra, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el 
reconeixement mèdic pre-laboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques periòdiques 
dels treballadors ja contractats. 

 

DESIGNACIÓ D’UN COORDINADOR DE SEGURETAT 

El promotor de les obres ha de designar un coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de 
les obres perquè assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997. 

 

AVÍS PREVI 

El promotor de les obres ha d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans de l’inici de les 
obres. L’avís previ es redactarà d’acord amb el que disposa l’annex III del RD 1627/1997. 

 

Santa Margarida de Montbui,  
Juny de 2022 

 
 
 
 

J.Oriol Martí i Falguera 
ECCP col·legiat 17.400 

TRANSPÀRENTA 
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1. Verificar l'existència de serveis afectats.
Consultar a les diferents companyies de subministrament 
l'existència de serveis afectats.
Marcar sobre el terreny les possibles conduccions soterrades.
Informar al personal de l'obra especialment als xòfers de les màquines.

2. Fase d'excavació.

Valorar la inclinació del talús a en funció
del tipus de terreny.

Disposició d'accessos al fons de l'excavació.

3. Fase de ferrallat de la llosa de fonamentació. 4. Fase de formigonat de la llosa de fonamentació.

5.Muntatge de pantalles i instal.lació de les mènsules de treball.
Disposar els encofrats amb la cara encofrant mirant cap a baix a fi efecte de muntar les pantalles.
Cal preveure la col.locació de taulons per no malmetre els encofrats. Un cop muntades les pantalles
s'instal.laran les mènsules de treball i seguidament les plataformes de treball. Per la disposició dels
encofrats i de les mènsules, guieu-vos dels plànols de muntatge facilitats per l'oficina tècnica.

6. Impregnació dels encofrats amb líquid desencofrant.
Un cop instal.lades les mènsules i les plataformes de treball es capgirarà la pantalla amb l'ajuda d'un camió 
grua o una grua torre, fins que la mènsula de treball toqui a terra, i s'impregnarà la cara encofrant amb
líquid desencofrant.

7. Fase d'encofrat.
Cal valorar, en funció de l'obra, la possibilitat d'encofrar la cara interior o la cara exterior.
L'encofrat permetrà mantenir la ferrala aplomada.

8. Muntatge de l'armat.
Un cop muntades les pantalles (valorar la possibilitat d'iniciar el muntatge per la cara interior o exterior)
es pot iniciar el muntatge de l'armat. L'encofrat ajudarà a mantenir drets i aplomats els armats.
La utilització de la bastida es regirà seguint l'instrucció 5I_1P-218. Consulteu el cap d'obra.

< 1.30

< 1.30
> 0.60

a

80 cms.10cm x10cm

filferro

malla taronja

(Valorar la possibilitat de fer-ho amb motobomba.)

h

1.00 m. 

h

Tanca mòbil fixades entre elles
Tanca tipus "Rivissa" amb tossuts

L'excavació es protegirà perimetralment amb tanques mòbils fixades 
entre elles i clavades a terra. 
L'excavació es tancarà perimetralment amb tanca tipus "Rivissa" amb 
tossuts fixada a terra. 

i ancordes a terra

S'habilitarà un lloc per a netejar la cuba formigonera 
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9. Muntatge de la resta de l'encofrat.
Desprès de muntar l'armat es procedirà a la instal.lació de les pantalles que acaben de conformar l'encofrat.
Cal tenir present que per deixar anar el ganxo de l'encofrat, farem servir una escala de mà. Sempre i quan
l'alçada no sigui superior a 3.00m. Si l'alçada és superior a 3.00m passarem a la fase 12 d'aquest procés.

10. Accès a l'encofrat.
Pel que fa a l'accès a les plataformes de treball i a l'interior del dipòsit utilitzarem bastides tubulars
europees. Aquestes estaran dotades de tots els elements de seguretat. (escales, baranes..).
La utilització de la bastida es regirà seguint la instrucció 5I_1P-218. Consulteu al cap d'obra.

11. Protecció provisional.
En funció de la grandària de l'arqueta, cal valorar la possibilitat de protegir, provisionalment,
la part superior de la mateixa mitjançant taulons i taulers o mènsules i plataformes de treball.

protecció provisional

protecció provisional

12. Fase de formigonat i vibrat.
Possibilitat de formigonar amb una cuba motobomba. Un cop formigonat, i transcurregut el temps
de fraguat i enduriment del formigó, retirar els elements auxiliars (bastides i encofrats).

13. Fase de rebliment de terres.
Un cop s'hagi fet el rebliment de terres, cal protegir el perímetre de l'arqueta deixant 
1m sense reomplir (en funció de l'obra). Senyalitzar aquest risc a tot el perímetre.

15. Fase de d'execució de COBERTA. Veure plànol corresponent:

>0.60m

14. Fase de col.locació d'elements a l'interior de l'arqueta.
Primer col.locar l'escala prefabricada(per poder accedir a l'interior), i
desprès la resta d'accesoris.
La fixació de l'escala ho farà un operari que utilitzi l'arnès de seguretat
fixat a un punt resistent.Limitar l'accés mitjançant tanques amb tossuts.

Detall dels taulons i taulers per protegir la
caiguda dins de l'arqueta.

caiguda a diferent nivell

caiguda a diferent nivell

PERI

5x5x21cm

2x0.5m
tauler "EMOSA"

encofrat

llistó
tauló 21x7cm.

- coberta in situ
- coberta prefabricada
- altres
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1.Excavació de rases per a fonamentació 2. Fase de senyalització/protecció i instal·lació de passarel·les.

Col·locació d'armat d'espera.
Col·locació de fixació de pilars.

4. Col·locació d'armat en pou 5. Formigonat de pous

7. Col·locació de l'armat en riostres o llosa. Hi ha la possibilitat de lligar l'armat a l'interior 

8. Formigonat de riostres o llosa

6.  Armat del ferro de la fonamentació en taller de ferralla

3. Abocat del formigonat de neteja
Mantenir la senyalització/protecció i passarel·les mentre hi hagi el desnivell. 

Instal.lar una passarel.la per travessar la rasa
L'amplada de la passarel·la sempre serà de 60cm.
com a mínim. Si la fondària de la rasa és superior a 
2,00m, caldrà instal·lar, a més, una barana a 90cm 
amb barra intermitja a 45cm i rodapeu.

Tanca mòbil amb tossutsMalla taronja

1,50

Desnivell > 2 m. Desnivell < 2 m. 

9
0c

m
.

de la rasa. S'aonsella disposar passarel·les amb fustes tipus EMOSA per caminar per 
sobre de l'armat.
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Depenent de les característiques de l'obra cal preveure el risc de punxament amb els armats d'esperes. Per 
aquest motiu caldrà protegir els armats mitjançant "bolets de protecció", o bé doblegant les barres d'espera.
Senyalitzar amb malla taronja de polietilè clavant varilles cada 1,50 m. o protegir el talús amb tanca de 
tossuts. Valorar la situació de l'obra.

Tanca mòbil amb tossuts

Malla taronja

5.  Armat d'esperes

Protecció dels armats

de barres Bolets
Doblegat

. . .

1.Excavació de rases per a fonamentació 2. Abocat del formigó de neteja

. . .

3.  Armat del ferro de la fonamentació en taller de ferralla

. . .

4. Col·locació d'armat del mur en fonamentació contínua

. . .

4bis. Possibilitat de lligar l'armat a l'interior de la rasa

Fer passarel·les amb fustes tipus "EMOSA" 
per caminar per sobre de l'armat

. . .

6.  Formigonat de la fonamentació

Se
ny

ali
tza

ció

Instal.lar una passarel.la per travessar la rasa
L'amplada de la passarel·la sempre serà de 60cm.
com a mínim. Si la fondària de la rasa és superior a 
2,00m, caldrà instal·lar, a més, una barana a 90cm 
amb barra intermitja a 45cm i rodapeu.

9
0c

m
.

Instal·lació de passarel·la de fusta sobre rasa

1,50

Instal·lar topalls lligats amb filferro, fixats mitjançant barilles clavades a terra

2,50

0,
2
1

0,15 PROPOSTA
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1. Iniciarem la col.locació de les portasopandes, fixant la primera linia de pilars.

Serjant

Detall fixació de
la portasopanda al pilar

Pilar

Portasopanda

Veure detall fixació

Cal col.locar puntals com a mínim en els pivots extrems de les portasopandes.
Es recomana la utilització de trípodes especialment en l'arranc de la planta a encofrar,
per donar major estabilitat al conjunt del sistema

2. Col.locació de les sopandes basculants i les sopandes intermitges.
Cal verificar la col.locació de tots els puntals en tots els pivots de les sopandes i les portasopandes
Un cop muntada l'estructura procedirem a col.locar els taulers.
Aquests han de quedar encaixats entre les sopandes basculants i recolzats en les sopandes intermitges

Sopanda

Portasopanda
Trípode

TrípodePuntal

3. Els taulers es monten des de baix amb bastides de cavallets
o des de dalt amb elements de seguretat suficients.
En el mercat hi ha fabricants que presenten diferents alternatives

4. Fer els remats dels pilars amb fusta.
És important col.locar puntals en les proximitats dels pilars i
no deixar falsos forats encofrats sense apuntalar.

amb bolets de seguretat
Protegir esperes

Tabica

Instal.lar les tabiques i les baranes de seguretat.

1,00

Anivellar tota la superficie i ajustar els puntals abans de procedir al formigonat de la planta.
L'escala s'ha de fixar a un element resistent.

5. El desencofrat es realitza, bàsicament, en dues fases, tenint en compte el temps
mínim exigit per la instrucció de formigó.
Als tres dies del formigonat es poden recuperar els elements que ja no tenen funció resistent:

. Sopandes basculants, portasopandes, sopandes intermitges i taulers.
El sostre queda apuntalat amb una linia de sopandes aprox. cada 2m fins els 28 dies
en que el formigó assoleix la màxima resistència.
Transcorreguts els 28 dies poden recuperar la totalitat dels elements del sistema.

Portasopanda
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17 bis.  Col·locació de plaques alveolars des de la cistella elevadora 17.  Col·locació de plaques alveolars des de mènsules

15.  Descàrrega de plaques i aplec de plaques alveolars
L'operari que lligui les plaques haurà d'haver rebut instruccions específiques sobre com lligar les plaques.
16.  Preparació per l'elevació de plaques alveolars

L'operari que col·loqui les plaques alveolars utilitzarà l'arnès de 
seguretat fixat a un punt resistent( al mateix mur o a les mènsules).

18.  Desmuntatge de accessos i muntatge baranes
L'operari que col·loqui les plaques alveolars utilitzarà l'arnès de 
seguretat fixat a un punt resistent( al mateix mur o a les 
mènsules) I des de sobre les plaques muntarà les baranes.

 * NO NECESSARI SI EXISTEIX TERRA

 *  * 

19.  Execució de capa de compressió

Desde la propia placa s'executen treballs de armat i formigonat.

ACCÉS DES DE ESTREP 

Arnés

PROPOSTA
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1. Descàrrega de les bobines de canonada

Ø40
Ø50
Ø63

Ø75
Ø90
Ø110

}
}

Descàrrega manual

Descàrrega amb màquina

2. Estirat de les bobines de canonada 3. Unió de les canonades

4. Excavacions de rases amb retroexcavadora 5. Neteja manual del fons de la rasa 6. Col·locació de la canonada a l'interior de la rasa
Ø40
Ø50
Ø63

Ø90
Ø110} }Col·locació manual Col·locació amb màquina

Ø75

8. Reblert amb retro-excavadora de la rasa en tongades

Ø40

Ø50
Ø63
Ø75
Ø90
Ø110}

}
Estirat amb tot terreny o retro-excavadora

Estirat amb furgoneta

Estirat manual

7. Selecció manual de terres pel reblert de la rasa 9. Compactat de terres

10. Restitució del camí o tros

PROPOSTA
L'Empresa constructora:
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1.Buidat de terres amb retro-excavadora 2. Descobert manual del tub 3. Col·locació de la base del pou

4. Instal·lació manual d'equips (ventoses, vàlvules, . . .) 5. Instal·lació del pou amb retro-excavadora 6. Reblert del pou amb retro-excavadora en tongades

Ø1,00 - 1,20
aprox. Ø1,60 x 0,20

Detall elevació del pou

SIRGA

7. Compactació de terres al voltant del pou 8. Restitució del camí o tros
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L'Empresa constructora:

Sense Escala
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En terreny tou D=H
En terreny dur D=H/2

DETALL TAPES FORATS

DETALL MUNTATGE DINS DE RASES

SECCIÓ TIPUS DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL

Malla taronja de polietilè

20

Malla taronja de polietilè
TERRENY AMB TERRA

Tanca Tipus AJUNTAMENT
TERRENY AMB ROCA O PAVIMENT

DETALL PAS SOBRE RASA: Veïns i operaris

PROPOSTA
L'Empresa constructora:
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1.Realització de cates amb mitjans mecànics.

2.Realització de cates amb mitjans manuals.

3.Distàncies màximes de seguretat recomanables als treballs d'excavació 
sobre conduccions de serveis afectats (gas i electricitat) 

Seran per trobar serveis afectats. Abans d'arribar als serveis afectats a fi d'evitar 

 malmetre els serveis.

Seran per trobar serveis afectats. Inicialment s'efectuarà amb màquina.
Es requerirà la presència del recurs preventiu per fer el seguiment de les cates a executar
conforme el plànol de previsió de situació de serveis.

ESQUEMA PROTECCIONS DESMUNTS I TERRAPLENS

ESQUEMA SORTIDA DE VEHICLES

ESQUEMA ABOCAMENT DE TERRES

PROPOSTA
L'Empresa constructora:

Sense Escala

DETALLS PROT 
COL·LECTIVES

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

----1 Modificació: x-x-xx Dibuixat:Data: ----.-. Comprovat:

ARXIU:

SS.04d

02 Processos Seguretat.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400



2. Inici de l'atall. 3. Transport i abocament de pedra mitjançant dúmpers amb volquet.

4.Formació d'escullera de protecció de l'atall en contacte amb el riu.

Formació d'atall amb tot-u i fins.

5. Continuació i finalització de l'atall. Amplada mínima de pista per pas de maquinària 3m. 6. Col.locació de tubs pel pas d'aigua.

7. Cobriment dels tubs amb tot-ú i fins. Tornar al pas 1.
8. Acabament de l'atall.
La desconstrucció de l'atall es farà en procès invers 
al de la construcció.

1. Verificar la proximitat de línies elèctriques.

PROPOSTA
L'Empresa constructora:
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Neteja i perfilat de les cunetes.

1.  Regularització i acondicionament del camí amb motoanivelladora. 2. Obertura de rasa transversal al camí. 3.  Col·locació de tub de formigó transversal al camí i reblert de la rasa

4.  Descàrrega de tot-ú amb camió volquet. 5.  Estesa del tot-ú amb motoanivelladora

7.  Compactat de la pista.

6.  Regat de les pistes.

NOTA:

Durant la fase de reparació dels camins serà preceptiva la presència d'una presona 
designada com a "recurs preventiu". Aquesta persona se'n cuidarà de coordinar la presència 
de les diferents màquines i la interferència amb terceres persones.

Cuneta
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SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT
A LES OBRES

SENYALS DE PROHIBICIÓ

L L1 m

594
420
297
210
148
105

492
348
246
174
121
87

30
21
15
11
8
5

L 1

L

m

DIMENSIONS

SENYALS D'ADVERTIMENT DE PERILL

A LES OBRES
SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT

MÀQUINA PESADA EN MOVIMENTDESPRENIMENTS

CAIGUDES AL MATEIX NIVELL

RISC ELÈCTRIC

CÀRREGUES SUSPESESRISC D'INCENDI CAIGUDA D'OBJECTES

CAIGUDES A DIFERENT NIVELL

FONS GROC

PROVISIONAL

DESVIAMENT 20 40 STOP
PROPOSTA
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NO

NO

SI

SI

SINO

1/4 L

L

1 m.

DISTÀNCIES DE COL.LOCACIÓ 
D'ESCALES DE MÀ

FALCA CLAVADA  
FENT DE TOPALL

PER CLAVAR A 
TERRA

TIPUS DE POTES

AMB SOLA 
ANTILLISCANT
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ELECTROSOLDADA SOBRE TOSSUTS

I PROHIBICIÓ DE PAS: TIPUS AJUNTAMENT
TANCA MOVIL DE PROTECCIÓ

TANCA DE PALS I XARXA GALVANITZADA

30

PALETES MANUALS DE SENYALITZACIÓ

SENYAL DESVIAMENT TRÀNSIT

RÈTOL INDICATIU DE RISC

CON DE BALISAMENT

BALISA INTERMITENT
CÈL.LULA FOTOELÈCTRICA

MALLA TARONJA
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PLANTA GENERAL ACOTADA: Podrà ser prefabricada de similars característiques

CASETA-VESTIDOR PER A 10 TREBALLADORS ( Superficie 20 m )
Podrà ser prefabricada de similars característiques

PROPOSTA
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Fixació de l'escala

1,00 m.

CAMÍ
TALLAT PER

OBRES
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PROPOSTA
L'Empresa constructora:

Sense Escala

PROTECCIONS 
COL·LECTIVES

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

----1 Modificació: x-x-xx Dibuixat:Data: ----.-. Comprovat:

ARXIU:

SS.06f

02 Processos Seguretat.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400



D'OBRA PROPERA A LES LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES
DISTÀNCIES RELATIVES DE PROTECCIÓ DE LA MAQUINÀRIA

AVÍS SEGURETAT

PLANTA

PAL DE FUSTA
AVÍS SEGURETAT

LINIA ELÈCTRICA A.T. < 70 KV.

AVÍS SEGURETAT

I NEGRE

FRANGES DE COLOR
GROC-ATARONJAT

B

TERRA COMPACTADA

C  

SENYALITZACIÓ GROC-ATARONJAT

CIRCULACIÓ DE VEHICLES SOTA LINIES D'A.T. < 70 KV

A

CABLE

ALÇAT

GÀLIB DE SEGURETAT
PER A

DISPOSITIU D'ALARMA
INFRARROJOS

50
0

90
80

600 a 350 cm

70
0

50
0

50
0

PROPOSTA
L'Empresa constructora:

Sense Escala

PROTECCIONS 
COL·LECTIVES

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

----1 Modificació: x-x-xx Dibuixat:Data: ----.-. Comprovat:

ARXIU:

SS.06g

02 Processos Seguretat.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400



FIL DE
PLÀSTIC

DETALL C

GROC-ATARONGAT

ALTA TENSIÓ
PERILL

POST DE FUSTA
Ø 15 cm

DETALL B
REFORÇ DE
FUSTA CORDA

DETALL A

ABRAÇADORA
D'ACER CORDA PVC

Ø < 10mm

TENSOR

DE LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES
PÒRTIC DE BALISAMENT PROTECCIÓ

S = Senyal de màxima alçada
h = Pas lliure

MALLA TARONJA DE POLIETILÈ

PROPOSTA
L'Empresa constructora:

Sense Escala

PROTECCIONS 
COL·LECTIVES

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

----1 Modificació: x-x-xx Dibuixat:Data: ----.-. Comprovat:

ARXIU:

SS.06h

02 Processos Seguretat.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400











jsrodriguez
Nota adhesiva
vehicle de transport de persones















jsrodriguez
Nota adhesiva
Indicar a totes les imatges seguents que la protecció serà d'un metre com a minim.
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PLEC DE CONDICIONS GENERAL 

 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES 
CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, 
FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS: 
 
Aspectes generals. 
 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL. O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 

de febrer de 1.940, en vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL. R.D. 

486/1.997 de 14 d'abril de 1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   

CONSTRUCCIÓ. O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ. Conveni O.I.T. 23 

de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA. O.M. 28 d'Agost de 

1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL. O.M. 9 de Març de 

1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES. 

D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ. O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 

2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL .O.M. 16 de 

Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORAL S.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de 

Novembre de 1995. 
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ. R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 

B.O.E. 31 de Gener de 1997 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL. R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 

1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL. R.D. 

486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ 

MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, 
PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE 
INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ. R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 
23 d'Abril de 1997. 

 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES 
PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB 
L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL. R.D. 664/1997 de 12 de Maig 
B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL. R.D. 665/1997 de 12 de 
Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. R.D. 773/1997 de 30 de maig 
B.O.E. de 12 de Juny de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL. R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 
d'Agost de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS 
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES. R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. 
de 7 d'Octubre de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

 DECRET 1036/1959 de 10 de juny pel que es reorganitzen els Serveis Mèdics d’Empresa. 
 ORDRE de 21 de novembre de 1.959, pel que s’aprova el REGLAMENT DELS SERVEIS 

MÈDICS D’EMPRESA. 
 DECRET 1156/1960 de 2 de juny, pel qual es prohibeixen els TREBALLS NOCTURNS A 

MENORS DE DIVUIT ANYS. 
 DECRET 423/1971 de 11 de març pel qual es regulen la Constitució, composició i funcions del 

Comitè de Seguretat i Higiene en el Treball. 
 ORDRE de 27 de juliol de 1.973 pel qual s’aproven les modificacions de determinats articles 

de l’Ordenança de treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica de 28 d’Agost de 1.970. 
 ORDRE de 31 d’Octubre de 1.973, pel qual s’aproven les Instruccions Complementàries 

denominades Instruccions MI-BT, amb arranjament al disposat en el Reglament Electrotècnic 
per a Baixa Tensió. 

 RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 1.974, de la Direcció General d’Energia, per la qual es regula el 
disposat en el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, en relació amb la mesura 
d’aïllament de les instal·lacions elèctriques. 

 ORDRE de 17 de maig de 1.974 per la qual es regula l’homologació de mitjans de protecció 
personal dels treballadors. 

 ORDRE de 19 de desembre de 1.977 per la qual es modifica la Instrucció Complementària MI-
BT 025 del vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 ORDRE de 19 de desembre de 1.977 sobre modificació parcial i ampliació de les instruccions 
complementàries MI-BT 004, 007 i 017, annexes al vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió. 

 Reglament d’Explosius. Reial Decret 2114/78, 2-3-78 (B.O.E. 9-10-73). 
 Ordre de 5 de juny de 1.982 per la qual es disposa la inclusió de les normes UNE que es 

relacionen amb la Instrucció MI-BT 044 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 Ordre de 11 de juliol de 1.983 per la qual es modifiquen les Instruccions Tècniques 

Complementàries MI-BT 008 i MT-BT 044 pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i es 
declaren d’obligat acompliment, diverses normes UNE relatives a l’ús de material elèctric, en 
atmosferes potencialment explosives i a l’enllumenat d’emergència. 

 Ordre de 5 d’abril de 1.984 per la qual es modifiquen les Instruccions Tècniques 
Complementàries MI-BT 025 i MI-BT 044 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 Resolució de 30 d’abril de 1.984 sobre verificació de les instal·lacions elèctriques abans del 
seu funcionament. 

 Regulació de l’obligatorietat de l’estudi de Seguretat i Higiene (BOE 21-3-85). 
 Normes MT sobre homologació de la protecció personal (Ordre de 12-5-85). 
 Reglament de Normes Bàsiques de Seguretat Mineria (Reial Decret 863/85, 2-4-85). 
 Reial Decret- Llei 1/1986 de 14 de març de mesures urgents, administratives, financeres, 

fiscals i laborals. 
 Ordre de 20 de setembre de 1.986 per la qual s’estableix el model de llibre d’incidències 

corresponents a les obres que sigui obligatori un estudi de seguretat i higiene en el treball. 
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 Ordre de 6 d’octubre de 1.986 per la qual es determinen els requisits de dades que han de 
reunir les comunicacions d’obertura dels centres de treball. 

 Reial Decret 140/1986 de 9 de maig, per qual s’aprova la norma sobre senyalització de 
seguretat en els centres i locals de treball. 

 Ordre de 16 de desembre de 1.987 per la qual s’estableixen models per a la notificació 
d’accidents de treball i es donen instruccions pel seu acompliment i tramitació. 

 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
 Llei 31/95 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 

laborals.  
 Reial Decret 171/2004 de 30 de gener, por el que se desenvolupa l’article 24 de la Llei 

31/1995, de 8 novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials.  

 Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveix de 
Prevenció. 

 Real Decret 780/ 1998, de 30 d’abril, pel que es modifica el Real Decret 39/1997, de 17 de 
gener, pel que s’aprova el reglament dels Serveis de Prevenció. 

 Real Decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de 
la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre màquines, modificat pel Real Decret 56/1995, de 20 de gener. 

 Real Decret 1513/1991, de 11 d’octubre que estableix les exigències sobre els certificats i les 
marques de cables, cadenes i ganxos. 

 Reial Decret 1109/2007, de 24 d’ Agosto, por el que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’ 
Octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
Condicions ambientals. 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 

1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL 

SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 
1.989. 

 
Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 

d'Octubre de 1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 

27 de Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre 

B.O.E. 9 d'Octubre de 1.973. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 

1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 REGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 

2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 

14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 

 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 
de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 

 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 
14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: 
O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES. O. 28 de Juny de 1.988 
B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 
B.O.E. 9 de Juny de 1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ 
FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE 

PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre 
de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 
159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 
1997 

 
Senyalitzacions. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL 

TREBALL. R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis. 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 

B.O.E. nº 140 de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per 
ultravioletes. 

U.N.E.-E.N.  170: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i 
assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i 
assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 
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Protectors auditius. Recomanacions relatives a la 
selecció, us, precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de 
seguretat, calçat de protecció i calçat de treball 
d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús 
professional. 

U.N.E.-E.N.  345: 1993 

Especificacions pel calçat de protecció d'ús 
professional. 

U.N.E.-E.N.  346: 1993 

Especificacions pel calçat de treball d'ús 
professional. 

U.N.E.-E.N.  347: 1993 

 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i 
CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura. Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants 
amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura. Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants 
amb línia d'ancoratge flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en 
posició de treball i prevenció de caigudes d'alçada. 
Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces 
facials. Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces 
facials. Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces 
facials. Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, U.N.E.  81282 : 1991  

assaigs, marcat. E.N.    140: 1989 
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra 
partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i 
filtres mixtes. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire 
fresc provistos de màscara, mascarilla o conjunt 
broquet.Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire 
comprimit per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o 
adaptador facial tipo broquet. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants 
de protecció contra partícules. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles 
autofiltrants amb vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de 
prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència 
a la permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs 
elèctrics. 

U.N.E.-E.N.  60903:1995 

  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació 
del comportament dels materials a l'impacte de petites 
partícules de metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics 
líquids. Requisits de prestacions de les robes que 
ofereixin una protecció química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les 
tècniques connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de 
quedar atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les 
flames. Mètode d'assaig per a la propagació limitada de 
la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 
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PLEC DE CONDICIONS GENERAL 

 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ ALS MITJANS DE 
SEGURETAT. 
Condicions dels mitjans de protecció 
Tots els equips de protecció personals o elements de protecció col·lectiva tindran fixada una vida 
útil, desestimant-se al seu terme. 
 
Quan per circumstàncies del treball, es produeixi un deteriorament més ràpid en un determinat 
equip, aquest es substituirà, independentment de la durada prevista o data de lliurement. 
 
Tot l'equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que va ser pensat, 
serà desestimat i substituït al moment. 
 
Aquells equips que per fer el seu ús, hagin adquirit unes toleràncies més grans de les permeses 
pel fabricant, seran substituïts ràpidament. 
 
L'ús d'un equip de protecció, no representarà mai un risc en si mateix. 
 
Proteccions personals. 
Qualsevol element de protecció personal s'haurà de regir per les normes d'homologació del 
Ministeri de Treball (BOE 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat. 
 
Quan això no sigui possible, o no existeixi norma d'homologació oficial, les proteccions seran de la 
qualitat adequada a les seves respectives prestacions, i es substituiran sempre que estiguin 
deteriorades. 
 
Casc de seguretat 
Recomanat el seu ús en treballs en espais oberts, treballs superposats, proximitat a línies 
elèctriques, aixecament de càrregues, rases i edificació en general. El casc pot ser del tipus: 
 
 N.- casc d'ús normal. 
 E.- Casc d'ús especial en cas de riscs elèctrics. 
 
Les condicions que han d’acomplir els cascs són: 
 
 Subjecció integral i modulable. 
 Resistència a cops 
 Pes no superior a 450 gr. 
 Fabricat amb material de combustió lenta, resistent a grasses i ambient atmosfèric. 
 
Protectors auditius 
Recomanats en ambients amb risc de trauma sonor, per exposicions superiors a 80 db. 
 
Les condicions que han d’acomplir els protectors auditius són: 
 
 S'utilitzarà a partir de 50 db, o en condicions adverses. 
 S'ajustarà convenientment. 
 Es dimensionarà l'aïllament acústic en funció de la pressió sonora. 
 
Pantalles per a soldadors 
S'utilitzaran per a realitzar treballs puntuals de soldadura. 

Les condicions que han d’acomplir les pantalles per a soldadors són: 
 
 Homologats. 
 Vidre sense defectes i òpticament neutres, resistents a la calor, a la humitat i a l'impacte. 
 
Guants aïllants a l'electricitat 
S'utilitzaran en treballs en tensió. 
Les condicions que han d’acomplir els guants aïllants a l’electricitat són: 
 
 Dimensionat de l’aïllament en funció del voltatge màxim. 
 Sense costures ni deformacions. 
 
Sabates de seguretat contra riscs mecànics 
S'utilitzaran en treballs eventuals. N'hi ha de dos tipus: 
 
 I.- Amb puntera metàl·lica. 
 III.- Amb puntera i plantilla metàl·lica. 
 
Les condicions que han d’acomplir les sabates de seguretat són: 
 
 Protecció davant l'agent agressor. 
 
Banquetes aïllants de maniobres 
Recomanat per a treballs en tensió. 
 
Les condicions que han d’acomplir les banquetes aïllants de maniobres són: 
 
 Quan no es pugui evitar, s'habilitarà una banqueta aïllant 5 vegades la tensió en circulació. 
 
Protecció aparell respiratori 
La tipologia de les proteccions de l’aparell respiratori es puntualitzen tot seguit: 
 
 Adaptadors facials. 
 Recomanats per treballs exposats a projecció de partícules lentes, o en llocs tancats amb 
perill de fugues de vapors, àcids,... 
 
 Mascareta autofiltrant. 
 
 1.- Filtre mecànic 
     Per ambients de pols, fums i partícules tòxiques 
 
 2.- Filtre químic. 
     Per ambients amb gasos i vapors tòxics. 
 
 Filtres mecànics. 
 Recomanats en ambients de pols, fums i partícules tòxiques. 
 
 Filtres contra amoníac. 
 Filtres contra monòxid de carboni. 
 
 Filtres contra clor. 
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 Filtres contra anhídrid sulfurós. 
 
 Filtres contra àcid sulfúric. 
 
Guants de protecció contra agents químics. 
S'utilitzaran en treballs en presència de matèria agressora. 
 
Les condicions que han d’acomplir els guants de protecció contra agents químics són: 
 
 El protector serà compatible amb el tipus de matèria agressora. 
 
Cinturons de seguretat. 
Recomanat el seu ús en treballs eventuals a realitzar en alçada i sense proteccions col·lectives, 
amb el conseqüent risc de caigudes. 
 
1.- Cinturons de subjecció. Amb el punt d'ancoratge en la mateixa zona de treball. 
 
2.- Cinturons de suspensió i caiguda. Amb el punt d'ancoratge acoblat a sirga vertical de corda o 
politja anticaigudes antibloqueig. 
 
Les condicions que han d’acomplir els cinturons de seguretat són: 
 
 El conjunt de cinturó i amortidor, garantirà una caiguda menor a 0,60 m. 
 L'ancoratge suportarà almenys 700 kg. i sempre en relació a l'esforç més desfavorable. 
 Evitar lesions de tipus abdominal. 
 
Oculars contra impacte 
La tipologia de proteccions oculars es puntualitzen en: 
 
1.- Ulleres de tipus universal. S'utilitzaran en treballs d'obra amb risc de projecció de partícules a 
alta o mitja velocitat. 
 
2.- Oculars de protecció i Oculars filtrants. Per a treballs en ambients de pols o vapors, amb risc 
d'esquitxades o projecció de partícules sòlides a baixa velocitat. 
 
Les condicions que han d’acomplir les proteccions oculars conta impacte són: 
 
 El protector es triarà en funció de l'element agressor. 
 S'utilitzaran materials durs, oftàlmics i neutres. 
 Tindran resistència química, física i mecànica, per tal d'evitar la caiguda del protector òptic. 
 Portarà imprès en la muntura la resistència que tingui. 
 
Botes impermeables 
Recomanat el seu ús en treballs en presència de humitat. S'utilitzaran botes altes de goma. 
 
Plantilles de protecció davant riscs de penetració 
Seran resistents al punxament. Podran no ser rígides, amb un gruix mínim de 3 mm. La plantilla 
podrà evitar la filtració. 
 
Roba de treball 
Les condicions que han d’acomplir les robes de treball són: 
 
 Teixit lleuger i flexible, fàcilment rentable i aïllant. 

 Ajustable al cos i sense elements addicionals. 
 En cas especial, hauran d'ésser impermeables, incombustibles o d'abric. 
 
Guants d'ús general 
S'utilitzaran en tot treball comú d'obra, maneig d'eines manuals i manipulació d'objectes, 
operacions de càrrega i descàrrega. 
 
Les condicions que han d’acomplir els guants d’ús general són: 
 
 Tipus americà (Talla espanyola), amb elàstic sobre canell i dit índex en pell, amb una sola 

costura interior. 
 Ajustable a la mà. 
 
Guants antitall 
Recomanables per a realitzar treballs amb materials amb cantells vius, esmolats o tallants. 
 
Les condicions que han d’acomplir els guants antitall són: 
 
 Tipus americà (Talla espanyola), amb elàstic sobre canell. 
 Palmell resistent al tall, esquena de lona. 
 Ajustable a la mà. 
 
Impermeable 
S'utilitza en treballs esporàdics sota la pluja. 
 
Les condicions que han d’acomplir els impermeables són: 
 
 Jaqueta i pantaló amb PVC fi. 
 Costures segellades. 
 
 Proteccions col·lectives 
Qualsevol mitjà de protecció col·lectiu utilitzat, estarà en bon estat. Haurà de tenir la resistència 
mecànica, física i química adequada a la funció que ha d'acomplir. 
 
Tanques de limitació i protecció. 
Tindran com a mínim 90 m. d'alçada. Estan construïdes a base de tubs metàl·lics. Disposaran de 
potes per a mantenir la seva verticalitat. 
 
Límits de desplaçament de vehicles 
Es podran realitzar amb un parell de taulons lligats, fixes al terreny mitjançant rodons ficats al 
mateix, o d'una altra forma eficaç. 
 
Pòrtics limitadors de gàlib 
Disposaran d'una línia degudament senyalitzada. 
 
Baranes 
En treballs a realitzar en zones amb rics de caigudes de persones, es col·locaran baranes de 
protecció en tot el perímetre del forat. 
 
Aquestes baranes es construiran amb uns muntants de fusta de secció 12 x 4 cm., col·locats, com 
a mínim cada 2,65 m. Tindran un sòcol de 15 cm., un passamà a 90 cm. d'alçada i un llistó 
intermedi. 
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Aquesta protecció tindrà la suficient resistència per a garantir la retenció de persones. Es vigilaran 
especialment les operacions de càrrega i descàrrega. 
 
Passadissos de seguretat 
Podran realitzar-se a base de pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons, fermament 
subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests elements també podran ser metàl·lics; 
els pòrtics a base de tub o perfils i la coberta de xapa. 
 
Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que es prevegin que puguin caure, poden 
col·locar elements amortidors sobre la coberta (sacs, terres, capa de sorra, etc.). 
 
Xarxes 
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que acompleixin, amb 
garantia, la funció protectora per la qual estan previstes. 
 
Lones 
Seran de bona qualitat i de gran resistència, per acomplir amb garantia la seva funció protectora. 
Tindran gran resistència a la propagació de la flama. 
 
Interruptors diferencials i preses de terra 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per l'enllumenat de 30 mA i per a força de 
300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb la 
sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contracte indirecte màxima de 24 V. 
 
Es mesurarà la seva resistència periòdicament, i com a mínim, en l'època més seca de l'any. 
 
Extintors 
Seran adequats en agent extintor i mesura al tipus d'incendi previsible. Es col·locaran en un lloc 
accessible i que no estigui afectat pel possible foc previst. 
 
Seran revisats amb la periodicitat que estableixi el fabricant, i com a màxim cada sis mesos. 
 
Regades 
Les pistes per a vehicles es regaran convenientment per evitar aixecament de pols pel trànsit dels 
mateixos. 
 
Serveis de prevenció 
 
Servei tècnic de seguretat i salut 
L'empresa constructora disposarà d'un servei de seguretat, encarregat de la missió d'ajuda i 
consell per l'assessorament tècnic encaminat per a un bon funcionament d'una política preventiva 
en matèria de seguretat en el treball. 
 
Els seus objectius són: 
 
 Eliminar i prevenir els riscs de les activitats productives que poden exposar la vida o la 

salut dels treballadors. 
 
 Millorar els mètodes i els mitjans de treball, adaptant el treball als treballadors per les 

seves condicions tècniques. 
 
 Contribuir al coneixement dels problemes de seguretat i fer progressar les tècniques 

pròpies per respondre'ls. 

 
Funcions del Servei de Seguretat: 
 
 Assessorar a la Direcció respecte a la política a seguir en la matèria. 
 
 Informar a la Direcció del desenvolupament de la política establerta. 
 
 Assessorar a l'encarregat d'obra de la seva gestió en seguretat i salut 
 Controlar a l'encarregat d'obra respecte a la seva gestió en seguretat i salut 
 
 Formar a tota l'empresa en matèria de seguretat i salut. 
 
 Establir el control estadístic i investigació dels accidents que passin a l'empresa. 
 
 Establir normes i instruccions respecte a les activitats i treballs que s'executen. 
 
 Col·laborar amb els serveis mèdics de l'empresa per aconseguir una eficaç coordinació en 

la prevenció. 
 
Servei mèdic 
L'empresa constructora. disposarà de servei mèdic propi o mancomunat. Estarà destinat a: 
 
 Assegurar la protecció dels treballadors contra qualsevol risc que perjudiqui a la seva salut 

i que pot ser resultant del seu treball, o de les condicions en que es realitzi. 
 
 Contribuir a l'establiment i manteniment del nivell més alt possible de benestar físic i 

mental dels treballadors, adaptant-los en llocs de treball corresponents a les seves aptituds 
biològiques. 

 
Funcions del servei Mèdic: 
 
a.- Funcions higièniques-preventives 
 
Comprèn l'examen inicial i periòdic de les condicions de treball, (locals, operacions laborals, 
adaptació al treball i educació sanitària) 
 
b.- Funcions mèdiques-preventives. 
 
Comprèn, els reconeixements mèdics inicials o previs a l'admissió al treball, determinació 
d’aptituds i defectes físics de malalties i diagnòstic ràpid de malalties infeccioses. 
 
Redacció de la fitxa d'aptitud, redacció de la fitxa mèdica d'empresa i redacció de la cartilla 
sanitària. També es realitzaran reconeixements periòdics anyals. 
 
c.- Funcions higièniques en general. 
 
Vigilància i control de les instal·lacions mèdiques. 
 
d.- Funcions de medicina assistencial. 
 
Assistència als treballadors que es posin malalts durant els treballs. 
Assistència als accidentats. 
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e.- Documentació, arxiu i estadística. 
 
Funcions de caire administratiu, però molt útils per a poder elaborar normes de treball d'acord amb 
la realitat que ofereix el treball en l'empresa 
 
Comitè de seguretat i salut. Vigilant de seguretat. 
Es constituirà un comitè de seguretat i salut, format per un tècnic que representi a la Direcció de 
l'empresa i dos treballadors que representin les categories professionals  o oficis que més 
intervenen al llarg de l'obra, i un vigilant de seguretat elegit pels seus coneixements i competència 
professional. 
 
Les seves funcions seran: 
 
 Control i vigilància de les normes de seguretat i higiene establertes. 
 Comunicar a l'encarregat d'obra les anomalies observades. 
 Si es produeix un accident, ho comunicarà a l'empresa, i estudiarà les seves causes. 
 
Respecte al vigilant de seguretat, s'estableix: 
 
 Serà un membre del comitè de seguretat, que vigilarà de forma permanent l'acompliment 

de les mesures de seguretat adoptades. 
 
 Informarà al comitè de les anomalies observades i serà l'encarregat de fer acomplir la 

normativa de seguretat estipulada en l'obra. 
 
 El vigilant, tindrà com a mínim categoria d'oficial. Tindrà dos anys d'antiguitat en l'empresa i 

serà treballador fix en la plantilla. 
 
 
 

Santa Margarida de Montbui,  
Juny de 2022 

 
 
 
 

J.Oriol Martí i Falguera 
ECCP col·legiat 17.400 

TRANSPÀRENTA 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Projecte col·lector residual industrial  d´adoberia i aigües regenerades. IDR.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT
CAPITOL 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Repercusió de treballadors 16 a
6mesos, amb renovacio anual EPIS

8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Repercusió de treballadors 16 a
6mesos, amb renovacio anual EPIS

8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Repercusió de treballadors 16 a
6mesos, amb renovacio anual EPIS

8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Repercusió de treballadors 16 a
6mesos, amb renovacio anual EPIS

8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, composat d'una banda de cintura,
sivell, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Repercusió de treballadors 16 a
6mesos, amb renovacio anual EPIS

8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Repercusió de treballadors 16 a
6mesos, amb renovacio anual EPIS

8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

EUR

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 H145B002 u Parella de guants de dièlectrics protecció contra riscs elèctrics, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Repercusió de treballadors 16 a
6mesos, amb renovacio anual EPIS

8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 H1462242 u 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
plantilles i puntera metàl.liques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Repercusió de treballadors 16 a
6mesos, amb renovacio anual EPIS

8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Repercusió de treballadors 16 a
6mesos, amb renovacio anual EPIS

8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 H1481243 u Arnés de seguretat amb sistema anticaiguda

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT
CAPITOL 02  PROTECCIONS COL.LECTIVES

1 HBC1MPP1 m Malla taronja de polietilè d'1.20 metres d'alçada. Inclou muntants de fixació al terra i el posterior desmuntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total traça camí en 3 trams i 2 costats 1.000,000 2,000 0,330 660,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 660,000

2 HBB11351 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

3 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

4 HBC1MPP2 m Tancament amb xarxat metàlic electrosoldat de 2,0 metres d'alçada muntat sobre tossuts de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Diposit 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Acopis (mòbils) 8,000 2,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 2,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 C/Rec 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

5 HBB11112 u Cartell plàstic de senyalització de prohibicions a obra

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HBC1MPP4 m Protecció perimetral col·lectiva per part superior de dipòsit creada amb mènsules, baranes metàl·liques superior
i intermitja, tauló de fusta i plataforma de circulació operaris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 5,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

8 HBC1MPP5 m Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, <=1 m. d’amplària, de planxa d’acer 12 mm. de
gruix, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

9 HBC1MPP6 m Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 HX11X080 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre,
300  micres, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 EM31221M u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 PBCD-56H6 u Desviaments de trànsit provisional per a pas alternatiu en carrer, incloent senyalització d'acord a 8.3IC, conus i
proteccions a Newjersey plàstiques color blanc-vermell, banderistes a cada extrem, senyalització vertical i
hortizontal provisional, inclòs el desmuntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desviaments trànsit c/REc 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 P1512-35FA m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT
CAPITOL 03  INSTAL.LACIONS BENESTAR

1 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 PQUD-BIR0 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors,
2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 PQUF-7B6G mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 3,7x2,3 m, amb paret de plafó d'acer
lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i
quadre de protecció

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 PQUF-7B6C u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a
obra de 3,7x2,3 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica
amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT
CAPITOL 04  FORMACIÓ VIGILANCIA I MANTENIMENT

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

EUR
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Pàg.: 1

P-1 EM31221M u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada. 45,94 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-2 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,77 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

9,28 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,21 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

7,25 €

(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-7 H145B002 u Parella de guants de dièlectrics protecció contra riscs elèctrics, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

31,23 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-8 H1462242 u 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 plantilles i puntera metàl.liques

30,00 €

(TRENTA EUROS)

P-9 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, composat d'una
banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364

33,06 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-10 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

22,97 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-11 H1481243 u Arnés de seguretat amb sistema anticaiguda 152,30 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-12 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 14,62 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-13 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

39,62 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-14 HBB11112 u Cartell plàstic de senyalització de prohibicions a obra 8,50 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-15 HBB11351 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

49,62 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 HBC1MPP1 m Malla taronja de polietilè d'1.20 metres d'alçada. Inclou muntants de fixació al terra i el
posterior desmuntatge.

0,60 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-17 HBC1MPP2 m Tancament amb xarxat metàlic electrosoldat de 2,0 metres d'alçada muntat sobre tossuts de
formigó

11,27 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-18 HBC1MPP4 m Protecció perimetral col·lectiva per part superior de dipòsit creada amb mènsules, baranes
metàl·liques superior i intermitja, tauló de fusta i plataforma de circulació operaris

11,37 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-19 HBC1MPP5 m Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, <=1 m. d’amplària, de planxa
d’acer 12 mm. de gruix, amb desmuntatge inclòs

90,00 €

(NORANTA EUROS)

P-20 HBC1MPP6 m Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs.

25,00 €

(VINT-I-CINC EUROS)

P-21 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

26,24 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

103,08 €

(CENT TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-23 HX11X080 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, 300  micres, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs.

19,11 €

(DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-24 P1512-35FA m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,85 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-25 PBCD-56H6 u Desviaments de trànsit provisional per a pas alternatiu en carrer, incloent senyalització
d'acord a 8.3IC, conus i proteccions a Newjersey plàstiques color blanc-vermell, banderistes a
cada extrem, senyalització vertical i hortizontal provisional, inclòs el desmuntatge

1.079,04 €

(MIL SETANTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-26 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres

60,00 €

(SEIXANTA EUROS)

P-27 PQUD-BIR0 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

202,46 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-28 PQUF-7B6C u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de magatzem a obra de 3,7x2,3 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

80,68 €

(VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-29 PQUF-7B6G mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 3,7x2,3 m, amb paret
de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un
punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

56,00 €

(CINQUANTA-SIS EUROS)

Santa Margarida de Montbio, Juny de 2022

J.Oriol Martí i Falguera
TRANSPARENTA
ECCP col·legiat 17.400
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P-1 EM31221M u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada. 45,94 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,23000 €

BM312212 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, cromat 40,00000 €

Altres conceptes 5,71000 €

P-2 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,77 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

9,28 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 9,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,21 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 16,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

7,25 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 7,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H145B002 u Parella de guants de dièlectrics protecció contra riscs elèctrics, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

31,23 €

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs elèctrics 31,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1462242 u 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 plantilles i puntera metàl.liques

30,00 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 30,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, composat d'una
banda de cintura, sivell, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364

33,06 €

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, composat 33,06000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

22,97 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 22,97000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H1481243 u Arnés de seguretat amb sistema anticaiguda 152,30 €
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Sense descomposició 152,30000 €

P-12 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 14,62 €

Altres conceptes 14,62000 €

P-13 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

39,62 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 25,00000 €

Altres conceptes 14,62000 €

P-14 HBB11112 u Cartell plàstic de senyalització de prohibicions a obra 8,50 €

Sense descomposició 8,50000 €

P-15 HBB11351 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

49,62 €

BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 35,00000 €

Altres conceptes 14,62000 €

P-16 HBC1MPP1 m Malla taronja de polietilè d'1.20 metres d'alçada. Inclou muntants de fixació al terra i el
posterior desmuntatge.

0,60 €

BBC1MPP2 m Malla taronja de polietilè d'1 metre d'alçada. Inclou muntants de fixació al terra i el post 0,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 HBC1MPP2 m Tancament amb xarxat metàlic electrosoldat de 2,0 metres d'alçada muntat sobre tossuts de
formigó

11,27 €

Sense descomposició 11,27000 €

P-18 HBC1MPP4 m Protecció perimetral col·lectiva per part superior de dipòsit creada amb mènsules, baranes
metàl·liques superior i intermitja, tauló de fusta i plataforma de circulació operaris

11,37 €

Sense descomposició 11,37000 €

P-19 HBC1MPP5 m Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, <=1 m. d’amplària, de planxa
d’acer 12 mm. de gruix, amb desmuntatge inclòs

90,00 €

Sense descomposició 90,00000 €

P-20 HBC1MPP6 m Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs.

25,00 €

Sense descomposició 25,00000 €

P-21 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

26,24 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 20,98500 €

Altres conceptes 5,25500 €

P-22 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

103,08 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 103,08000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 HX11X080 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, 300  micres, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs.

19,11 €

Sense descomposició 19,11000 €

P-24 P1512-35FA m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,85 €

B0DZ7-0FI5 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a 3,71000 €
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Altres conceptes 2,14000 €

P-25 PBCD-56H6 u Desviaments de trànsit provisional per a pas alternatiu en carrer, incloent senyalització
d'acord a 8.3IC, conus i proteccions a Newjersey plàstiques color blanc-vermell, banderistes a
cada extrem, senyalització vertical i hortizontal provisional, inclòs el desmuntatge

1.079,04 €

BBCI-0R99 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguret 544,50000 €

Altres conceptes 534,54000 €

P-26 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres

60,00 €

BQUC-2RBE mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tanc 60,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 PQUD-BIR0 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

202,46 €

BQUC-2RBD u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra 182,26000 €

Altres conceptes 20,20000 €

P-28 PQUF-7B6C u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de magatzem a obra de 3,7x2,3 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

80,68 €

BQU9-173I u Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem 60,48000 €

Altres conceptes 20,20000 €

P-29 PQUF-7B6G mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 3,7x2,3 m, amb paret
de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un
punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

56,00 €

BQU9-173M mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 3,7x2,3 m amb 56,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

Santa Margarida de Montbio, Juny de 2022

J.Oriol Martí i Falguera
TRANSPARENTA
ECCP col·legiat 17.400
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost SEGURETAT

CAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 2)

6,77 8,000 54,16

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

9,28 8,000 74,24

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)

16,21 8,000 129,68

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 5)

0,69 8,000 5,52

5 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, composat d'una banda de cintura, sivell, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 9)

33,06 8,000 264,48

6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
6)

7,25 8,000 58,00

7 H145B002 u Parella de guants de dièlectrics protecció contra riscs elèctrics,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 7)

31,23 8,000 249,84

8 H1462242 u 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 plantilles i puntera metàl.liques (P - 8)

30,00 8,000 240,00

9 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 10)

22,97 8,000 183,76

10 H1481243 u Arnés de seguretat amb sistema anticaiguda (P - 11) 152,30 2,000 304,60

TOTAL CAPITOL 01.01 1.564,28

Obra 01 Pressupost SEGURETAT

CAPITOL 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES

1 HBC1MPP1 m Malla taronja de polietilè d'1.20 metres d'alçada. Inclou muntants de
fixació al terra i el posterior desmuntatge. (P - 16)

0,60 660,000 396,00

2 HBB11351 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

49,62 14,000 694,68

3 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 13)

39,62 14,000 554,68

4 HBC1MPP2 m Tancament amb xarxat metàlic electrosoldat de 2,0 metres d'alçada
muntat sobre tossuts de formigó (P - 17)

11,27 90,000 1.014,30

5 HBB11112 u Cartell plàstic de senyalització de prohibicions a obra (P - 14) 8,50 8,000 68,00

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 21)

26,24 2,000 52,48

7 HBC1MPP4 m Protecció perimetral col·lectiva per part superior de dipòsit creada amb
mènsules, baranes metàl·liques superior i intermitja, tauló de fusta i
plataforma de circulació operaris (P - 18)

11,37 32,000 363,84

8 HBC1MPP5 m Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, <=1
m. d’amplària, de planxa d’acer 12 mm. de gruix, amb desmuntatge
inclòs  (P - 19)

90,00 12,000 1.080,00

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

9 HBC1MPP6 m Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el
desmuntatge inclòs. (P - 20)

25,00 2,000 50,00

10 HX11X080 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm
de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, 300 micres, clavada a terra i
amb el desmuntatge inclòs. (P - 23)

19,11 3,000 57,33

11 EM31221M u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 2 kg, amb pressió
incorporada. (P - 1)

45,94 3,000 137,82

12 PBCD-56H6 u Desviaments de trànsit provisional per a pas alternatiu en carrer,
incloent senyalització d'acord a 8.3IC, conus i proteccions a Newjersey
plàstiques color blanc-vermell, banderistes a cada extrem,
senyalització vertical i hortizontal provisional, inclòs el desmuntatge (P
- 25)

1.079,04 2,000 2.158,08

13 P1512-35FA m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

5,85 16,000 93,60

TOTAL CAPITOL 01.02 6.720,81

Obra 01 Pressupost SEGURETAT

CAPITOL 03 INSTAL.LACIONS BENESTAR

1 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 26)

60,00 6,000 360,00

2 PQUD-BIR0 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 27)

202,46 3,000 607,38

3 PQUF-7B6G mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de
3,7x2,3 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció (P - 29)

56,00 6,000 336,00

4 PQUF-7B6C u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 3,7x2,3 m, amb
paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre
de protecció (P - 28)

80,68 3,000 242,04

TOTAL CAPITOL 01.03 1.545,42

Obra 01 Pressupost SEGURETAT

CAPITOL 04 FORMACIÓ VIGILANCIA I MANTENIMENT

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
12)

14,62 24,000 350,88

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 22)

103,08 6,000 618,48

EUR
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TOTAL CAPITOL 01.04 969,36

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPITOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITOL 01.01

CAPITOL 01.02

CAPITOL 01.03

CAPITOL 01.04

Obra 01

PROTECCIONS INDIVIDUALS

PROTECCIONS COL.LECTIVES

INSTAL.LACIONS BENESTAR

FORMACIÓ VIGILANCIA I MANTENIMENT

Pressupost SEGURETAT

1.564,28

6.720,81

1.545,42

969,36

10.799,87

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10.799,87

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost SEGURETAT 10.799,87

10.799,87
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

13 % Despeses Indirectes SOBRE 10.799,87....................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 10.799,87..........................................................................

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

21 % IVA SOBRE 12.851,84...............................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

quinze mil cinc-cents cinquanta euros amb setanta-tres cèntims

Santa Margarida de Montbio, Juny de 2022

J.Oriol Martí i Falguera
TRANSPARENTA
ECCP col·legiat 17.400

Pàg. 1

10.799,87

1.403,98

647,99

12.851,84

2.698,89

15.550,73
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Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

1 Modificació: Dibuixat:Data: Comprovat:

ARXIU: D2207_planta_perfil.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

L'Empresa constructora:

RC

325

350

325

300

04.02b

7-2022

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 
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PLANTA
SEPARATA 2 SUD
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1/750
Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

1 Modificació: Dibuixat:Data: Comprovat:

ARXIU: D2207_planta_perfil.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

L'Empresa constructora:

RC

325

350

325

300

PLANTA
SEPARATA 3

04.03a

7-2022

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 
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Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

1 Modificació: Dibuixat:Data: Comprovat:

ARXIU: D2207_planta_perfil.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

L'Empresa constructora:

RC

325

350

325

300

04.03b

7-2022

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 
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Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

1 Modificació: Dibuixat:Data: Comprovat:

ARXIU: D2207_planta_perfil.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

L'Empresa constructora:

RC

325

350

325

300

04.04a

7-2022

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 
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Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

1 Modificació: Dibuixat:Data: Comprovat:

ARXIU: D2207_planta_perfil.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

L'Empresa constructora:

RC

325

350

325

300

04.04b

7-2022

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 
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Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

1 Modificació: Dibuixat:Data: Comprovat:

ARXIU: D2207_planta_perfil.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

L'Empresa constructora:
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04.04c

7-2022

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 
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Títol del projecte:
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TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

1 Modificació: Dibuixat:Data: Comprovat:

ARXIU: D2207_planta_perfil.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

L'Empresa constructora:
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325

350
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300

04.04d

7-2022

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 
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Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

1 Modificació: Dibuixat:Data: Comprovat:

ARXIU: D2207_planta_perfil.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

L'Empresa constructora:

RC

325

350

325

300

04.05

7-2022

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

1/750

PLANTA
SEPARATA 4



PERFIL COL·LECTOR (ramal polígon)
XARXA D'AIGÜES RESIDUALS - SEPARATA 1

1/2.000 - 1/500
PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  D'ADOBERIA i 
RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE POLÍGON PLANS DE LA 

TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL IGUALADA - IDR (Anoia). 
Separates 1 a 4 

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

1 Modificació: Dibuixat:Data: Comprovat:

ARXIU: D2207_planta_perfil.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

L'Empresa constructora:

PERFIL 
LONGITUDINAL

SEPARATA 1
05.01



XARXA D'AIGÜES RESIDUALS - SEPARATA 2
PERFIL COL·LECTOR

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

1 Modificació: Dibuixat:Data: Comprovat:

ARXIU: D2207_planta_perfil.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

L'Empresa constructora:

05.02

1/2.000 - 1/500
PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  D'ADOBERIA i 

RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE POLÍGON PLANS DE LA 
TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL IGUALADA - IDR (Anoia). 

Separates 1 a 4 

PERFIL 
LONGITUDINAL

SEPARATA 2 Sud



XARXA D'AIGÜES RESIDUALS - SEPARATA 3
PERFIL COL·LECTOR

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

1 Modificació: Dibuixat:Data: Comprovat:

ARXIU: D2207_planta_perfil.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

L'Empresa constructora:

05.03

1/2.000 - 1/500
PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  D'ADOBERIA i 

RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE POLÍGON PLANS DE LA 
TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL IGUALADA - IDR (Anoia). 

Separates 1 a 4 

PERFIL 
LONGITUDINAL

SEPARATA 3



XARXA D'AIGÜES RESIDUALS - SEPARATA 2
PERFIL COL·LECTOR

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

1 Modificació: Dibuixat:Data: Comprovat:

ARXIU: D2207_planta_perfil.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

L'Empresa constructora:

05.04a

1/2.000 - 1/500
PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  D'ADOBERIA i 

RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE POLÍGON PLANS DE LA 
TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL IGUALADA - IDR (Anoia). 

Separates 1 a 4 

PERFIL 
LONGITUDINAL

SEPARATA 2Nord



PERFIL COL·LECTOR
XARXA D'AIGÜES RESIDUALS - SEPARATA 2

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

1 Modificació: Dibuixat:Data: Comprovat:

ARXIU: D2207_planta_perfil.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

L'Empresa constructora:

05.04b

1/2.000 - 1/500
PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  D'ADOBERIA i 

RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE POLÍGON PLANS DE LA 
TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL IGUALADA - IDR (Anoia). 

Separates 1 a 4 

PERFIL 
LONGITUDINAL

SEPARATA 2 Nord



PERFIL COL·LECTOR
XARXA D'AIGÜES RESIDUALS - SEPARATA 4

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

1 Modificació: Dibuixat:Data: Comprovat:

ARXIU: D2207_planta_perfil.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

L'Empresa constructora:

05.05

1/2.000 - 1/500
PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  D'ADOBERIA i 

RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE POLÍGON PLANS DE LA 
TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL IGUALADA - IDR (Anoia). 

Separates 1 a 4 

PERFIL 
LONGITUDINAL

SEPARATA 4



PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

1

06.01

D2207_planta_perfil.dwg

1/400

D.22.07

7-2022



1

06.02

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 D2207_planta_perfil.dwg

1/400

D.22.07

7-2022



1

06.03

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 D2207_planta_perfil.dwg

1/400

D.22.07

7-2022



1

D2207_planta_perfil.dwg

06.04

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

D.22.07

1/400

7-2022



1

06.05

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 D2207_planta_perfil.dwg

1/400

D.22.07

7-2022



1

06.06

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 D2207_planta_perfil.dwg

1/400

D.22.07

7-2022



1

06.07

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 D2207_planta_perfil.dwg

1/400

D.22.07

7-2022



1

06.08

PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 D2207_planta_perfil.dwg

1/400

D.22.07

7-2022
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PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

NUM. OBRA:

1 Modificació: Dibuixat:Data: Comprovat:

ARXIU:

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

L'Empresa constructora:

7-2022

Les indicades

D.22.07
D2207_detalls i seccions.dwg

SECCIONS TIPUS I 
DETALLS

07.01



Les indicades
PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  

D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

1 Modificació: Dibuixat:Data: Comprovat:

ARXIU: D2207_detalls i seccions.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

L'Empresa constructora:

SECCIONS TIPUS I 
DETALLS

07.02

7-2022



A

B

C

D

A,D
B,C

Les indicades
PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  

D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

1 Modificació: Dibuixat:Data: Comprovat:

ARXIU: D2207_detalls i seccions.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

L'Empresa constructora:

DEFINICIÓ PASSERA 07.03

7-2022

Perfil passera A-A'
E: 1/50

PLANTA PASSERA
E: 1/100

SECCIÓ passera B-B'
E: 1/50



PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

1 Modificació: Dibuixat:Data: Comprovat:

ARXIU: D2207_detalls i seccions.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

L'Empresa constructora:

07.04

1/40

SECCIONS TIPUS I 
DETALLS



PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

1 Modificació: Dibuixat:Data: Comprovat:

ARXIU: D2207_detalls i seccions.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

L'Empresa constructora:

08.01

1/50

ESTRUCTURES: 
Cisterna càrrega



PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

1 Modificació: Dibuixat:Data: Comprovat:

ARXIU: D2207_detalls i seccions.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

L'Empresa constructora:

08.02

Sense escala

ESTRUCTURES: 
Passera

secció armat estrep
E: 1/15

planta armat estrep
E: 1/15

secció taulell
E: 1/15

detall entrega taulell
E: sense escala

detall entrega espaldín
E: sense escala



PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 

Títol del projecte:

Número:
TITOL DEL PLÀNOL:

Promotor:ESCALA:

El Tècnic

D.22.07NUM. OBRA:

1 Modificació: Dibuixat:Data: Comprovat:

ARXIU: D2207_detalls i seccions.dwg

J.Oriol Martí i Falguera
E.C.C.P. Col. nº 17.400

L'Empresa constructora:

08.03

sense escala

ESTRUCTURES: 
Cisterna detalls



PROJECTE DE COL·LECTOR RESIDUAL INDUSTRIAL  
D'ADOBERIA i RETORNS D'AIGÜES REGENERADES ENTRE 
POLÍGON PLANS DE LA TOSSA i COL·LECTOR INDUSTRIAL 

IGUALADA - IDR (Anoia). Separates 1 a 4 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS 1 

 

 

 

 

 

 

OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS 

OBJECTE.  
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte en primer lloc estructurar 
l’organització general de l’obra “Construcció de nou dipòsit de 650 m3 a Can Julià, Vallirana (Baix 
Llobregat)”; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a fer servir com també establir 
les condicions que ha de complir el procés d’execució de l’obra. Per últim, organitzar com i de 
quina manera s’han de fer els amidaments i l’abonament de les obres.  

ÀMBIT D'APLICACIÓ. 
El present plec aplicarà a les obres referides a l’esmentat projecte, en el referent a obres de 
construcció d’estructures per a contenció d’aigües per a l’abastament així com als equips, 
instal·lacions i obres auxiliars que la complementen. 

INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES 
Seran d'aplicació, si cal, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest plec, 
les Disposicions que tot seguit es relacionen sempre que no modifiquin o s'oposin a allò que 
s'especifica en aquest. 

--  Instrucció de formigó estructural (CE-21). 

--  Código Técnico de la Edificación. (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. En especial mención a CTE-AE Acciones en la Edificación 

--  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes del 
Ministerio de Obras  Públicas (PG-3, ampliada y corregida el 1 de agosto de 2001). 

--  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de cementos, RC-16, 
aprobado por el Real Decreto 256/2016, de 10 de junio,  

--  Norma sismoresistente (NCSE-02). Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el 
que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación 

--  Norma sismoresistente (NCSE-07) Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que 
se aprueba la norma de construcción sismorresistente: puentes 

--  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigües, 
aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974 (MOPU). 

--  Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios 
de la calidad del agua de consumo humano. 

--  Norma Standard BS-8007; "Code of practice for the Structural use of concret for 
retaining aqueons liquids". 

--  Norma Espanyola UNE-EN-12.201-2 de juny de 2003 sistema de canalització en 
materials plàstics per a conduccions d’aigua. 

--  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Asssaigs de Materials (MELC) 

--  Normes tecnològiques de l'edificació del "Ministerio de la Vivienda". 

--  Real Decreto 1627 de 25 d'octubre de 1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut 
en obres de construcció. 

--  Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

--  Altres Disposicions de Seguretat i Salut al treball. 

 

Tots aquests documents obligaran en la seva redacció original amb les modificacions posteriors, 
declarades d'aplicació i que es declarin com a tals durant el termini d'execució de les obres 
d'aquest projecte. 

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota mena 
promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, Ajuntament o d'altres organismes 
competents, que tinguin aplicació en els treballs a fer, tant si estan esmentats com si no ho estan 
a la relació anterior, quedant a criteri del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que 
pogués existir entre ells i allò disposat en aquest plec. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
REPLANTEJOS. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG. 

Amb anterioritat a l'inici de les obres el contractista, conjuntament amb la direcció d'obra, 
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 
projecte, aixecant-se acta dels resultats. 

A l'acta es farà constar que, el contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va 
prendre dades sobre el terreny per comprovar la correspondència de les obres definides al 
projecte amb la forma i característiques del terreny esmentat. En cas d'haver-hi alguna 
discrepància  es comprovarà i es farà constar a l'acta amb caràcter d'informació per a la posterior 
formulació dels plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 
executar que, per si mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar terrenys exteriors a 
la zona de domini o serveis existents. Aquestes afeccions es faran constar a l'acta, per tal de tenir-
les en compte, conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al contractista l'execució dels replantejos necessaris per portar a terme l'obra. El 
contractista informarà a la direcció d'obra de la forma i dates en què programa portar-los a terme. 
La direcció d'obra podria fer-li recomanacions al respecte i, en cas que els mètodes o temps 
d'execució donin lloc a errades en les obres, prescriure concretament la forma i temps d'executar-
los. La direcció d'obra farà, sempre que ho estimi convenient, comprovacions dels replantejos fets. 

PROGRAMA DE TREBALLS. 

Prèviament  a la contractació de les obres el contractista haurà de formular un programa de treball 
complet. Aquest programa serà aprovat per la propietat en el seu moment i en raó del contracte. 
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El programa de treball comprendrà: 

a) La descripció detallada de la forma en què s'executaran les diverses parts de l'obra. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals si s’escauen, inclosos 
camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc., i justificació de la seva 
capacitat per assegurar el compliment del programa. 

c) Relació de la maquinària que es farà servir, amb expressió de cadascuna de les seves 
característiques, d'on es troba cada màquina en el moment de formular el programa i de la data 
que estarà a l'obra, com també la justificació d'aquelles característiques per realitzar conforme a 
les condicions, les unitats d'obra per a què s'hagin de fer servir i les capacitats per assegurar el 
compliment del programa. 

d) Organització del personal que assigna a l'execució de l'obra, ritmes mensuals de 
subministraments, previsió de la situació i quantia dels emmagatzemaments. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions, tant per a la seva reposició 
com per a l'obtenció, si cal, de llicències per a això. 

g) Programa temporal d'execució de cadascuna de les unitats que componen l'obra, establint el 
pressupost d'obra que es farà cada mes concret i tenint en compte explícitament els 
condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les obres, com també d'altres 
particulars no compreses en aquesta. 

h) Valoració mensual i acumulada de cadascuna de les activitats programades i del conjunt de 
l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres el contractista haurà d'actualitzar el programa establert 
per a la contractació sempre que, per modificacions de les obres, modificacions de les seqüències 
o processos i/o endarreriments en la realització dels treballs, la propietat ho cregui convenient.  

A banda d'això, el contractista haurà d'establir periòdicament el programes parcials de detall 
d'execució que la direcció d'obra cregui convenient. 

El contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com en els 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la direcció d'obra. 

CONTROL DE QUALITAT. 

La direcció d'obra té la facultat de fer quants reconeixements, comprovacions i assaigs cregui 
convenients en qualsevol moment, havent de prestar el contractista l'assistència humana i material 
que calgui per a això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

Quan el contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, per raó 
dels materials o mètodes de treball fets servir, la direcció d'obra apreciarà la possibilitat o no de 
corregir-les i en funció d'això disposarà: 

Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dintre del termini que 
assenyali. 

Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei. Aquestes seran tractades a criteri de la 
direcció d’obra, bé com a incorregibles (on queda compromesa la seva funcionalitat i capacitat de 
servei), o bé seran acceptades previ acord amb el contractista, amb una penalització econòmica. 

Les incorregibles on quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei seran enrunades 
i reconstruïdes a càrrec del contractista, dintre del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins trobar-se en les condicions especificades, i en 
cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la propietat podrà encarregar el seu 
arranjament a tercers amb càrrec al contractista. 

La direcció d'obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional 
d'aquestes, fer quantes proves cregui convenients per comprovar el compliment de les condicions 
i l'adequat comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es faran sempre en presència del contractista que, per a la seva banda, estarà 
obligat a donar quantes facilitats calguin per a la seva deguda realització i a posar a disposició els 
mitjans auxiliars i personal que calgui pe fer-les. 

De les proves que es facin s'aixecarà acta la qual es tindrà en compte per a la recepció de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra podrà ser refusat justificadament per la direcció 
d'obra sense dret a cap indemnització per al contractista. 

MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

El contractista està obligat a tenir a l'obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 
resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà, així 
mateix, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 
necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per resoldre 
quantes qüestions depenguin de la direcció d'obra, havent de donar compte sempre a aquesta per 
poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la direcció d'obra que tindrà en 
tot moment la facultat d'exigir al contractista la substitució de qualsevol persona o persones 
adscrites a aquesta, sense obligació de respondre a cap dels danys que al contractista pogués 
causar-li l'exercici d'aquella facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i 
disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

Des la maquinària que d'acord amb el programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no 
en podrà disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, llevat de 
l'expressa autorització de la direcció d'obra. 

INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA. 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la direcció d'obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estan encomanats. Les 
normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada 
per a la direcció d'obra. 

Serà també, obligació del contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma 
del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l'inici de les obres, així com dels 
de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar amagades. 

Això últim, a més a més, degudament comprovat i avalat per la direcció d'obra prèviament a la 
seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 
redactar per a la direcció d'obra, amb la col·laboració del contractista que aquesta estimi 
convenient. 

EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC. 

L'execució de les unitats del present projecte, les especificacions de les quals no figuren en 
aquest plec de prescripcions tècniques particulars, es faran d'acord amb allò especificat per a 
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aquestes a la normativa vigent, o si no n'hi ha, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de 
la bona pràctica per a obres similars. 

 

AMIDAMENT I ABONAMENT 
AMIDAMENT DE LES OBRES. 

La direcció d'obra farà mensualment i de la manera que estableixi el plec de prescripcions 
tècniques particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps 
anterior. 

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

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar a la direcció d'obra amb la 
suficient antelació, per tal que aquesta pugui fer els corresponents amidaments i presa de dades, 
aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el contractista o el seu 
delegat. 

A falta de l'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al contractista, queda  aquest 
obligat a acceptar les decisions de la propietat sobre el particular. 

ABONAMENT DE LES OBRES 

a) Preus unitaris 

Els preus unitaris fixats per unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades per a l'execució 
material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, mitjans i materials 
auxiliars, sempre que expressament no es digui res en contra en aquest plec de prescripcions 
tècniques particulars i figurin al quadre de preus els dels elements exclosos com a unitat d'obra 
independent. 

b) Altres despeses a compte del contractista. 

Seran per compte del contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament res en 
contra, les despeses següents, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitativa. 

--  Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 
incloses les d'accés. 

--  Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per dipositar maquinària i materials. 

--  Les despeses de protecció d’abassegaments i de la pròpia obra contra tot 
deteriorament, dany o incendi, complint els requisits vigents per a l'emmagatzemament 
d'explosius i carburants. 

--  Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i escombraries 

--  Les despeses de conservació de desguassos. 

--  Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres 
recursos necessaris per proporcionar seguretat dintre de les obres 

--  Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament 
d'aigua i energia elèctrica necessària per a les obres. 

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

--  Les despeses de la retirada dels materials refusats i correcció de les deficiències 
observades i posades de manifests pels corresponents assaigs i proves. 

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

--  Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 

 

SEGURETAT I SALUT 
Es compliran els Reials Decrets 39/97 (Reglament de Servei de Proteccions) i 1627/97 
(Disposicions mínimes de seguretat a les obres de construcció). 

El contractista, tant en els treballs que faci dintre dels límits de l'obra com fora d'ells, procedirà 
adoptant les mesures necessàries per a que les afeccions al medi ambient siguin mínimes. Tota la 
maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 

El contractista serà l'únic responsable de les agressions que, en els sentits més amunt apuntats i 
qualsevol altra, difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de 
canviar els mitjans i mètodes emprats i reparar els danys causats seguint les ordres de la direcció 
d'obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

 

 

 

 

 

Santa Margarida de Montbui, Juny de 2022 
 
 
 
 
 

J.Oriol Martí i Falguera 
TRANSPARENTA 

ECCP col·legiat 17.400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescripcions especifiques per unitats d’obra recollides en el pressupost 



 
  

B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0111000,B011-05ME. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

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

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de 

formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó , sempre que compleixi 

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

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

algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

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

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

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

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

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

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

     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

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

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

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

Ió clor total aportat per components d'un formigó 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 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

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

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

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

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per 
determinar: 
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà  obligatori realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s’ha de  
disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment 
de les especificacions de l’article 27 de la EHE. 

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

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
B011- -  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B011-05ME. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les 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 pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que 
compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que 
puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta 
presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 



Ió clor total aportat per components d'un formigó 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 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per 
determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de 
disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de 
les especificacions de l'article 27 de l'EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 
83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0315600,B0312020,B0311010,B0312500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

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

construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

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

     - De pedra calcària 

     - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

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

que se n’extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

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

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 

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

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

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

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

estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè 

rie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

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

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

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

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

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d’impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

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

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

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

Designació: d/D - IL - N 

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

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

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

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en 

pes 

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

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

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

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

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

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

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

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

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

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

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

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

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui 
una absorció d’aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d’alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  



Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc 
un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:  

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│        │      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       │ 

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

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

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

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

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

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

- Granulat gruixut: 

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

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

      - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% 

en pes  

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes 

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

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

- Resta de casos:  >= 75 

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

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

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

- Granulat gruixut: 

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

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

      - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en 

pes 

     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83-130): 

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

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

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
┌─────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 
│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 

│   mm      │    pel tamís     │                  │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 

│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 
│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 
│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 
│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 
│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 
│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 
│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │ 
│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 
│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 

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

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

 Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

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

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

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

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

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

corrents d’aigua. 

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

Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant 

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

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Els àrids s’han d’emmagatzemar  de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, 
sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en 
un terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids. Les sorres d’altres tipus s’han d’emmagatzemar per separat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

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

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

SORRES PER A ALTRES USOS: 

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

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

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

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid subministrat. 

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

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

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

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

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: 

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

administratives nacionals de cada estat membre:   

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

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre,  

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

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

membre:   



     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

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

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

- Número d’identificació de l’organisme de certificació 

- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 

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

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

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

- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen amb l’article 28.4.1. 

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

- Naturalesa del material 

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

- Presència d’impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

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

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

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

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

especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE. 
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar 
l’execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l’à rid, per 
comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la 
conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d’argila (UNE 7133). 
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d’identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s’han de prendre mostres per 
realitzar els assaigs corresponents. 

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

les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar  la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no 
s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d’exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques que no compleixin l’especificació 
de l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el segü ent: 
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d’argila en els fins, s’ha de 
poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus 
caolinita o illita, i si les propietats del formigó  amb aquest àrid són les mateixes que les d’un que tingui els mateixos components 
però sense els fins. 
S’han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació 
de formigó d’ú s no estructural. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B033 -  GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0331600,B0331Q10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 

 - Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

 - Material per a drenatges 

 - Material per a paviments 

 El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 

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

al tractament d’aquests residus 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

 - De pedra calcària 

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

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

 - Granulats reciclats provinents de formigó 

 - Granulats reciclats mixtes 

 - Granulats reciclats prioritariament naturals 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

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

que se n’extraguessin. 

CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 

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

estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, 

si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

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

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

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

estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè 

rie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

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

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

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

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

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 



- Continguts màxims d’impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

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

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

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

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

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

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

corrents d’aigua. 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 

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

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

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 

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

Contingut de formigó:  > 95% 

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

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

- Protecció de cobertes 

- Bases i subases de paviments 

GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 

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

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons en massa 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 

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

Ús admissible: 

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

 S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 

- Per a confecció de formigons 

 - Per a drens 

 - Per a paviments 

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

 GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables:  Nul 

 Contingut de compostos fèrrics:  Nul 

 GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

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

Designació: d/D - IL - N 

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

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

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

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peç a i una beina o 

armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 

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

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

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

     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola 

cara), amb  TMA < 0,33 del gruix mínim 

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior. 

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

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

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

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

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

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 

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

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):  

- Granulats naturals <= 1% en pes 

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

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

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

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 

 Contingut de ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 

 El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la  UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a 

granulats gruixuts. 

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

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

- Altres granulats:  Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

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

- Altres granulats:  Nul 

 Reactivitat: 

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

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

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

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

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

- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 

Absorció d'aigua: 

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

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 

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

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc 
un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que 
continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 

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

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamí s 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser 

<= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i 

del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 



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

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a 
drenar) 
A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d’evacuació de l’ aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l’orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. La 
més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d’evacuació. Aquesta complirà  les condicions de filtre respecte a la següent i així 
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l’ús de filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del  compliment de les condicions anteriors, 
s’atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions 
generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s’ han de substituir 
per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 

Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de  comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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

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

Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat 
Els àrids s’ emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, 
sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per  evitar els canvis de temperatura del granulat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

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

puentes (PG 3/75) 

GRAVA PER A DRENATGES: 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura 

como anejo a esta Orden. 

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

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

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

Decret Legislatiu  1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

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

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

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

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid subministrat. 

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

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

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

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

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: 

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

administratives nacionals de cada estat membre:   

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

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre,  

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

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

membre:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

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

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

- Número d’identificació de l’organisme de certificació 

- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 

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

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

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

- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen amb l’article 28.4.1. 

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

- Naturalesa del material 

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

- Presència d’impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

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

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

OPERACIONS DE CONTROL: 

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

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

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

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

especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE. 
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar 
l’execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l’à rid, per 
comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la 
conformitat de les especificacions: 

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 

- Terrossos d’argila (UNE 7133) 

- Partícules toves (UNE 7134) 

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 



- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d’identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedè ncia i qualitat corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es 
realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 
     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)  
     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)  
     - Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)  
S’ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d’à rids naturals ha de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d’identificació del material 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptarà  la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada 
per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s’ha 
d’autoritzar l’ús del material corresponent en l’execució del reblert. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03D -  TERRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B03D1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terra seleccionada 

 - Terra adequada 

 - Terra tolerable 

 - Terra sense classificar 

 TERRA SENSE CLASSIFICAR: 

La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida d'obra on intervingui 

o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF. 

TERRA SELECCIONADA: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 

Mida màxima :  <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 

o en cas contrari, ha de complir: 

- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 

- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 

- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 

Índex CBR (UNE 103502): 

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

- En reblert localitzat  amb compactació al 95% PN: >= 3 

TERRA ADEQUADA: 

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

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 

Mida màxima :  <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 

Límit líquid (UNE 103103):  < 40 

Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 

Índex CBR (UNE 103502): 

- Coronament de terraplè:  >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 

- En reblert localitzat per a trasdós d’obra de fàbrica: >= 20 

TERRA TOLERABLE: 

Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 

- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 

- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2% 

Contingut guix (NLT 115):  < 5% 

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 

Límit líquid (UNE 103103):  < 65% 

Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 

- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 

Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 

Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 

Índex CBR (UNE 103502): 

- Nucli o fonament de terraplè  >= 3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de 

procurar estendr e-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

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

puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüè ncia indicada durant la seva 
execució, es realitzaran amb una freqüència de 1 cada 5.000 m3 els següents assaigs d’identificació del material: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104)  



- Matèria orgànica (UNE 103204). 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 

OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedènci a del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, 

es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material cada 2500 m3: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Pró ctor Modificat (UNE 103501) com a referència al contro l de 
compactació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà 
l’ús del material corresponent en l’execució. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03E- -  TERRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B03E-05OF. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin a la partida d'obra on 
intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF. 
TERRA SELECCIONADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3 
TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 

Límit líquid (UNE 103103):  < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20 
TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Nucli o fonament de terraplè  >= 3 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de 
procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* 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). 
* 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 (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva 
execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents assaigs d'identificació del material: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104) 
- Matèria orgànica (UNE 103204). 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, 
es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material cada 2500 m3: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) com a referència al control de 
compactació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà 
l'ús del material corresponent en l'execució. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03L- -  SORRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B03L-05N7. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la 
construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els 
elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que 
se n'extraguessin. 
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 DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que 
continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons 
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una 
sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  
reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en 
pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi 
tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc 
un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat 
potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% 
en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en 
pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en 
pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 



¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més 
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o 
corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant 
els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, 
sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en 
un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi 
han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o 
sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant 
un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de 
l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos 
d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les 
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar 
l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per 
comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la 
conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per 
realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les 
condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no 
s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació 
de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 



- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de 
poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus 
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components 
però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació 
de formigó d'ús no estructural. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B04 -  PEDRES PER A FONAMENTS I MURS 
 
B044 -  PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0441600,B0441800. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De pedra granítica 

 - De pedra calcària 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La roca ha de provenir de la pròpia excavació o de préstecs. Ha de tenir la superfí cie rugosa i no s’han d’admetre les pedres 

arrodonides. 

Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme. 

No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques. 

Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i estable químicament davant de l’acció dels agents externs, en particular davant 

de l’aigua. 

En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes vives. 

Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la DT i les indicacions de la DF. 

El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT o la DF. Per a l’escollera sense classificar és de 0,5 kg. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
El contingut de partícules amb forma inadequada ha de  ser inferior al 30 %. En cas de superar-se aquest valor, només s’ha de 
poder utilitzar si es fa un estudi especial per a garantir un comportament correcte. Les partícules de forma inadequada són 
aquelles que compleixen: (L+G)/2  >=  3 E, o n: L = longitud (separació màxima entre dos plàno ls paral·lels tangents a la 
partícula), G = espessor (diàmetre del forat circular mínim per on pugui passar la partícula), E = ample ( separació mínima entre 
dos plànols paral·lels tangents a la partícula). 
Els valors de L, G i E es pode n determinar de forma aproximada i no han de ser mesurats necessàriament en tres direccions 
perpendiculars. 

Estabilitat:  Assaig immersió en aigua 24 h (NLT 255): 

- Fissures:  Sense fissures 

- Pèrdua de pes:  <= 2% 

Característiques fonamentals : 

- Densitat aparent seca:  >= 2500 kg/m3 

- Absorció d’aigua (UNE 83134):  <= 2%  

- Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2):  < 50 

- Contingut d'ió sulfat (UNE 7245):  < 12%  
- Coeficient de dilatació tèrmica (C):  0,000006 <= C <= 0,000012 mm °C  
- Mòdul d’elasticitat:  entre 100000 i 500000 kg/cm2 
- Porositat aparent:  <= 0.4% 
- Duresa Mohs:  >= 6.5 
El pes de les pedres col·locades ha de ser de com a mínim 10 kg, i de 200 kg com a mà xim. El percentatge de pedres amb un pes 
inferior a 100 kg no pot sobrepassar el 25 % del total. 

PEDRA GRANÍTICA: 

Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldespat i mica. 

Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme. 

No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldespats característics. 

No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm. 

Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 120 N/mm2 

PEDRA CALCÀRIA: 

Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic. 

No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les. 

No han de ser bituminoses. 

No han de tenir argiles en excés. 

Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. 

Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions. 

Si existeixen diferents tipus de pedra a  l'obra, el subministrament i emmagatzematge s'ha de fer individualitzat per a cada tipus de 

bloc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

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

puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del informe de la pedrera a utilitzar, amb les següents dades: 
     - Classificació geològica. 
     - Densitat aparent seca.  
     - Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2). 
     - Estudi de la morfologia. 
     - Prova d’absorció en aigua dolça o salada ( UNE 83134). 
     - Resistència a l’acció dels sulfats.  
- Cada 2.000 t de pedra utilitzada, i sempre que hi hagi un canvi de front d’explotació, s’han de fer els següents assaigs: 
     - Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2). 
     - Absorció (UNE-EN 1925). 
     - Determinació del pes específic (UNE-EN 1936). 
- S’ha de fer com a mínim una vegada, els següents assaigs: 
     - Densitat aparent seca.  
     - Resistència a l’acció dels sulfats magnèsic i sò dic (cas d’esculleres en contacte amb aigua) (UNE-EN 1367-2). 
- Inspecció de la pedrera, un cop al mes com a mínim, per a comprovar la continuï tat dels fronts de treball. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’autoritzar l’ inici dels treballs sense que el contractista hagi presentat l’informe de la pedrera. 
Si el material o la pedrera no compleixen totes les especificacions, no s’ha d’ autoritzar el seu ús. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 



B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

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-08 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 

exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 

aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

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

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

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 te mps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i 

mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de 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. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

 Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 

de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, 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 

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 durab ilitat especificades al capítol 7 de la 

norma UNE-EN 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny. 

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

CIMENTS BLANCS (BL): 

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

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, quí miques 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. 

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, quí miques i de durabilitat que han de 

complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals 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. 

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 intempè rie 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 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

Real Decreto 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 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, 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, 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. 

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

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

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

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

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

construcció,  

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

construcció:   

     - Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE  

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

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

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

- número del certificat CE de conformitat 

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

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

especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

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

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

additiu emprat 

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

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

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

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

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

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

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

acompanya al lliurament. 

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

- número de referència de la comanda 

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

- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament 

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

- quantitat que es subministra 

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

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A 

L’AIGUA DE MAR (MR): 

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

- número de referència de la comanda 

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

- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament 

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

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

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

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

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

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

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

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

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

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

- Inici i final d'adormiment 

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

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

-  Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase de inspecció visual del subministrament 

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

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

complementaris. 

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

Aquesta documentació estarà compresa per: 

- Albarà  o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

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

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

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

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre el ciment a una inspecció visual per comprovar que 

no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 

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

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

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

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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

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

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

conservada preventivament. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

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

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



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

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

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

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

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

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost 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 

- Cal hidràulica natural NHL 2 

- Cal hidràulica natural NHL 3,5 

- Cal hidràulica natural NHL 5 

CALÇ AMARADA EN PASTA: 

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. 

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% 

 Requisits de reactivitat i granulometria: 

- Retingut pel tamí s de 3 mm:  0% 

- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 

- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min. 

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 

Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 

(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l’estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de 

conservació en aigua, segons l’ assaig donat en la norma UNE-EN 196-2) 

Contingut de calç  lliure (UNE-EN 459-2): 

- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 

- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 

- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid 
transvasament a sitges d’em magatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera  que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 

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 
 

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

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

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad 

UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 

UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

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

 - Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de construcció:   

     - Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica  
Per a cada remesa caldrà un albarà  amb una documentació annexa i un full de característiques. 

A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 

- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 

- Referència a la norma UNE-EN 459-1 

- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Designació comercial i tipus de cal. 

- Identificació del vehicle de transport 

- Referència de la comanda 

- Quantitat subministrada 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, 

segell o distintiu de qualitat. 

- Instruccions de treball si fos necessari 

- Informació de seguretat si fos necessària. 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol  on ha de constar, com a mínim: 
     - Numero identificador del organisme notificat 
     - Nom i adreça del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
     - Numero del certificat de conformitat 
     - Referència a la UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte 
     - Informació sobre els requisits essencials. 
Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d’òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 , i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant conforme a les especificacions exigides. 



- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han de realitzar els assaigs identificatius 
corresponents a la designació concreta. 
S’han d’extraure  dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per assaigs de contrast que s’ha de conservar al 
menys cent dies. 
Els assaigs de recepció han de ser els següents: 
     - Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2) 
     - Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) 
     - Reactivitat a l’aigua (UNE 80502) 
     - Finor de molta (UNE-EN 459-2 ) 
S’han de  realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l’execució. Per a cada tipus de calç s’han de 
realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques. 
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada lot s’han d’extraure dos 
mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l’altra per als assaigs de contrast, que s ’haurà de conservar durant al menys 
100 dies. S’ha de prendre  una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec. 
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055 -  LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B055-0661,B0552B00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Betum asfàltic 
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 
- Betum fluxat 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destil·lació, oxigenació o 
"cracking" 
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació, a un betum asfàltic, de fraccions 
líquides, més o menys volàtils, procedents de la destilació del petroli i del quitrà respectivament. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
BETUM ASFÀLTIC: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma al escalfar-lo 
a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 
Solubilitat (NLT 130):  >= 99,5% 
Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2% 
Característiques físiques del betum original: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦      Característiques del      ¦       Tipus betum       ¦ 
¦         betum original         ¦-------------------------¦ 
¦                                ¦  B 60/70   ¦  B 80/100  ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 

¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) ¦  >= 6 mm   ¦  >= 8 mm   ¦ 
¦ (NLT 124)                      ¦  <= 7 mm   ¦  <= 10 mm  ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Punt de reblaniment (A i B)    ¦  >= 48°C   ¦  >= 45°C   ¦ 
¦ (NLT 125)                      ¦  <= 57°C   ¦  <= 53°C   ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Punt de fragilitat Fraass      ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 182)                      ¦  <= -8°C   ¦ <= -10°C   ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 126)                      ¦  >= 90 cm  ¦ >= 100 cm  ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Punt d'inflamació v/a          ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 127)                      ¦  >= 235°C  ¦ >= 235°C   ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Densitat relativa 25°C/25°C    ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 122)                      ¦     1      ¦    1       ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Característiques físiques del residu de pel·lícula fina: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦      Característiques del      ¦       Tipus betum       ¦ 
¦      residu de pel.licula      ¦-------------------------¦ 
¦             fina               ¦  B 60/70   ¦  B 80/100  ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Variació de massa              ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 185)                      ¦  <= 0,8%   ¦  <= 1,0%   ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  ¦            ¦            ¦ 
¦ % penetr. orig. (NLT 124)      ¦  >= 50%    ¦  >= 45%    ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Augment del punt de reblaniment¦            ¦            ¦ 
¦ (A i B) (NLT 125)              ¦  <= 9°C    ¦ <= 10°C    ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 126)                      ¦  >= 50 cm  ¦ >= 75 cm   ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
 
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIÓ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No ha de tenir símptomes de coagulació. 
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100. 
Característiques físiques del betum fluidificat: 
- Punt d'inflamació (NLT 136):  >=38ºC 
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150 
- Destilació (NLT 134): 
     225ºC <=25% 
     260ºC 40%<=D<=70% 
     316ºC 75%<=R<=93% 
Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60% 
Contingut d'aigua en volum:  <=0,2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 
 
BETUM FLUXAT: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No han de tenir símptomes de coagulació. 
Punt d'inflamació v/a (NLT 136):  >= 60°C 
Fenols en volum (NLT 190):  <= 1,5% 
Naftalina en massa (NLT 191):  <= 2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 
Característiques físiques del betum fluxat: 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦       Característiques        ¦        Tipus betum          ¦ 
¦                               ¦-----------------------------¦ 
¦                               ¦   FX 175     ¦   FX 350     ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Viscositat STV a 40°C          ¦              ¦              ¦ 



¦(orifici 10 mm) (NLT 187)      ¦150<=V<=200s  ¦300<=V<=400s  ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Destilació (% del volum total  ¦              ¦              ¦ 
¦destilat fins a 360°C)         ¦              ¦              ¦ 
¦              a 190°C          ¦    <= 3%     ¦    <= 2%     ¦ 
¦              a 225°C          ¦    <= 10%    ¦    <= 10%    ¦ 
¦              a 316°C          ¦    <= 75%    ¦    <= 75%    ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Residu de la destilació        ¦              ¦              ¦ 
¦a 360°C (NLT 134)              ¦    >= 90%    ¦    >= 92%    ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BETUMS ASFÀLTICS: 
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura situats a llocs 
visibles. 
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar 
calorifugats i aïllats tèrmicament. 
 
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per una virolla d'una sola peça, no han 
de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els 
quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes calefactades i 
provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs visibles. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de motors, 
focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt d'inflamació del 
producte, s'extremarà la vigilància d'aquestes condicions. El subministrat a granel en tancs aïllats, amb ventilació, sistema de 
control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055 -  LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
B055- -  CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B055-0661. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
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-08 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
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. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 
10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, 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 
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. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 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 
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. 
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. 
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 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 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 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 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. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de 
construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de 
construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves 
especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o 
additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que 
acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A 
L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 



- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de 
les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs 
complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la 
requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar 
que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver 
donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant 
l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per 
tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser 
conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el 
ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui 
cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres 
obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B064300C,B064500C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord 

amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

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

la EHE-08. 

La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 

informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

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

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

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

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

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

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

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

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

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

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

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

peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 

limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

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

grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de 

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

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les garanties i les dades que el 

subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin 
el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 

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

seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza 

fum de silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma 

EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 

i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

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

resultants de la fórmula segü ent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

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

c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 

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

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

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

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

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

37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

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

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

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



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

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

37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

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

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  

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

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

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

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

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

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

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

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 

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

- <= 32 mm 

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

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

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

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

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

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

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

Consistència del formigó: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Assentament con   │            Condicions                 │ 
│    d’Abrams(mm)    │               d’ús                    │ 
│------------------------------------------------------------│ 
│   130 <= H <= 180  │ - Formigó abocat en sec               │ 
│   H >= 160         │ - Formigó bombejat, submergit o       │ 
│                    │   abocat sota aigua amb tub tremie    │ 
│   H >= 180         │ - Formigó submergit, abocat sota      │ 
│                    │   fluid estabilitzador amb tub tremie │ 

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

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

d’evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
┌──────────────────────────┐ 
│  Grandària   │ Contingut │ 
│  màxima del  │ mínim de  │ 
│ granulat(mm) │ ciment(kg)│ 
│------------------------- │ 
│      32      │    350    │ 
│      25      │    370    │ 
│      20      │    385    │ 
│      16      │    400    │ 
└──────────────────────────┘ 

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

- <= 32 mm 

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

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 

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

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

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

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

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

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

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

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

d’evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova 

(apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 

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

- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 

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

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

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

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

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

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

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

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i en aquest cas, la proporció d’aire ocluit 

en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

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

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 

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

l'adormiment. 

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

original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural DB-SE. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

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

para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 



- Identificació del peticionari 

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

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

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

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

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

     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

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

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 
3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a 
l’assaig de penetració d’aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes 
que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de 
central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària 
de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a 
màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

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

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

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

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

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa 
dosificació.  
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en 
funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La 
conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la 
resistència caracterí stica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut i que s’utilitzin en:  
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no 
superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en 
possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat 
màxima de 6 mesos. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà  la consistència (UNE 83313), 
la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no s’haguessin obtingut resultats del contingut 
d’ aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest  
formigó. En cas contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran 
els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs: 

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

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

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

          - Terrossos d’argila (UNE 7133) 

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

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

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

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

          - Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents. 
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts 
sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb: 

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

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la 

EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

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

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la 

EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

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

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la 

EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s’ 
ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 
<= x2 <= … <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A 
més, es considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la 
pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un 
nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 
f(x) = x – K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d’acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua per 
la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: 
f(x(1)) = x(1) – K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana aritmètica dels dos valors 
obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància 
exigida. 



El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un 
cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades 
a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
-  Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit i 
de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, 
s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs 
característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades 
ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació. 

- Assaigs d’informació:  

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

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

UNE 83302. 

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

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

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

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

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

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

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

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

pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

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

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96 
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B065E81B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord 

amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

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

la EHE-08. 

La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 

informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

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

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

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

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

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

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

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

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

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

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

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

peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 

limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

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

grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de 

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

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les garanties i les dades que el 

subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin 
el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 

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

seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza 

fum de silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma 

EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 

i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

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

resultants de la fórmula segü ent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

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

c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 

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

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

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

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



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

37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

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

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

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

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

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

37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

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

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  

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

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

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

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

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

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

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

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 

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

- <= 32 mm 

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

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

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

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

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

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

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

Consistència del formigó: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Assentament con   │            Condicions                 │ 
│    d’Abrams(mm)    │               d’ús                    │ 
│------------------------------------------------------------│ 
│   130 <= H <= 180  │ - Formigó abocat en sec               │ 
│   H >= 160         │ - Formigó bombejat, submergit o       │ 
│                    │   abocat sota aigua amb tub tremie    │ 
│   H >= 180         │ - Formigó submergit, abocat sota      │ 
│                    │   fluid estabilitzador amb tub tremie │ 

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

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

d’evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
┌──────────────────────────┐ 
│  Grandària   │ Contingut │ 
│  màxima del  │ mínim de  │ 
│ granulat(mm) │ ciment(kg)│ 
│------------------------- │ 
│      32      │    350    │ 

│      25      │    370    │ 
│      20      │    385    │ 
│      16      │    400    │ 
└──────────────────────────┘ 

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

- <= 32 mm 

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

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 

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

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

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

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

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

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

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

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

d’evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova 

(apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 

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

- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 

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

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

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

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

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

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

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

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i en aquest cas, la proporció d’aire ocluit 

en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

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

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 

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

l'adormiment. 

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

original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural DB-SE. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

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

para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 



CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

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

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

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

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

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

     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

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

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 
3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a 
l’assaig de penetració d’aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes 
que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de 
central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària 
de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a 
màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

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

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

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

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

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa 
dosificació.  
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en 
funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La 
conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la 
resistència caracterí stica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut i que s’utilitzin en:  
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no 
superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en 
possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat 
màxima de 6 mesos. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà  la consistència (UNE 83313), 
la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no s’haguessin obtingut resultats del contingut 
d’ aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest  

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

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs: 

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

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

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

          - Terrossos d’argila (UNE 7133) 

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

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

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

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

          - Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents. 
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts 
sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb: 

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

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la 

EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

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

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la 

EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

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

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la 

EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s’ 
ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 
<= x2 <= … <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A 
més, es considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la 
pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un 
nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 
f(x) = x – K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d’acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 



Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua per 
la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: 
f(x(1)) = x(1) – K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana aritmètica dels dos valors 
obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància 
exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un 
cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades 
a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
-  Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit i 
de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, 
s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs 
característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades 
ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació. 

- Assaigs d’informació:  

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

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

UNE 83302. 

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

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

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

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

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

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

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

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

pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

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

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96 
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06E- -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de 
l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el 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, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de 
garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el 
subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08 o l'article 43.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin 
el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la 
seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza 
fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 
EHE-08 o l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-
08 o l'article 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 o 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 
934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors 
resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  
coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 
per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-
T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, 
CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-
1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 segons EHE 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 segons EHE 
     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 segons CODI ESTRUCTURAL 
     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 segons CODI ESTRUCTURAL 



- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 segons EHE o 2400 kg/m3 segons CODI ESTRUCTURAL 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a) o la norma del CODI ESTRUCTURAL (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a) o la norma del CODI ESTRUCTURAL (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm (EHE) 3-4 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
- Consistència tova:  6 - 9 cm (EHE) 5-9 cm (CODI ESTRUCTURAL 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm segons EHE 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm segons EHE 
     - Consistència fluida:  ± 1 cm segons CODI ESTRUCTURAL 
     - Consistència líquida:  ± 1 cm segons CODI ESTRUCTURAL 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal 
d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal 
d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova 
(apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 
0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit 
en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 



- Formigons designats per propietats, indicant com a mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08 o l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL, indicant com a 
mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 
3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a 
l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes 
que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de 
central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08 o l'article 43.3.2 del CODI 
ESTRUCTURAL, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  
Control estadístic de la resistència (EHE-08 o CODI ESTRUCTURAL): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran 
lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa 
dosificació.  
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en 
funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement. 
Control 100x100: Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La 
conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la 
resistència característica real. 
Control indirecte de la resistència: Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II (EHE) o XO, XC (CODI ESTRUCTURAL), i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2 (EHE) 15 N/mm2. (CODI ESTRUCTURAL) 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima 
de 6 mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), 
la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut 
d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. 
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els 
assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 

          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
          - Substàncies perjudicials (EHE o CODI ESTRUCTURAL) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts 
sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, 
s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: 
x1 <= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A 
més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la 
pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un 
nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per 
la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: 
f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està 
compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància 
exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un 
cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de 
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i 
de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 



contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els 
assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació. 
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta 
(UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la 
norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot 
s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al 
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes 
fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda 
en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06F -  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 
 
B06F2- -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B06F2-I06D,B06F2-IFAQ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions del 
CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el 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, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de 
garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el 
subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin 
el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la 
seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza 
fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 32 del CODI 
ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-
T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, 
CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-
1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 
     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe 
d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició 
(taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 20 mm 
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 
- Consistència tova:  50 - 90 mm 
- Consistència fluida:  100-150 mm 
- Consistència líquida:  160-200 mm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 
- Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  ± 1 cm 



     - Consistència plàstica:  ± 1 cm 
     - Consistència tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida: ± 1 cm 
     - Consistència líquida: ± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal 
d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal 
d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova 
(apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 
0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit 
en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 

Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06L -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR LLEUGERS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigó  lleuger estructural (HLE), formigó de cel·la tancada, on s’ha substituï t el granulat de pes convencional per granulat lleuger, 

de forma parcial, substituint només la fracció de granulat gruixut o totalment,  substituint també la fracció de granulat fi, amb una 

densitat compresa entre 1.200 i 2.000 k g/m3, 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. 

Queden exclosos els formigons cel·lulars de curat estàndard i curat d’autoclau 

CONDICIONS GENERALS: 

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

la EHE-08. 

La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 

informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

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

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

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

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

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

- T: Indicatiu que serà HML pel formigó lleuger en massa, HAL pel formigó lleuger armat i HPL pel formigó lleuger pretesat  

- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2  

     - HML = 15,20,25,30,35,40,45,50 

     - HAL-HPL = 25,30,35,40,45,50 

- 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 
Amb anterioritat a l’ inici del formigonament es realitzaran assaigs previs com a mètode de validació de la dosificació.  

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

peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 

limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

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

grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de 

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



En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les garanties i les dades que el 

subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin 
el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 

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

seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza 

fum de silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma 

EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 

i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de granulats lleugers : 
- Naturals: argiles, pissarres, esquist expandits, pedra pòmez, etc.. 
- Artificials: granulats sintètics a patir de cendres volants 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

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

resultants de la fórmula segü ent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

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

c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 

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

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

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

Classe del ciment:  32,5 N 

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

37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

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

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

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

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

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

37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

La classe resistent ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.b). 

- Formigó en massa:  >= 15-20 N/mm2 

- Formigó armat:  >= 25 N/mm2  

- Formigó pretesat:  >= 25 N/mm2 

Classes d’exposició: 

No es recomana la utilització de formigons lleugers estructurals elaborats amb granulat lleuger per a la classe d’exposició E 

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

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 
Es fixa com a màxim el límit superior d’assentament de la consistència  fluida, encara que s’utilitzin additius superplastificants. 

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 

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 es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

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

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

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

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

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

     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

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

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 
3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a 
l’assaig de penetració d’aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes 
que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de 
central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària 
de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  



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

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

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

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

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

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

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa 
dosificació.  
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en 
funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La 
conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la 
resistència caracterí stica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut i que s’utilitzin en:  
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no 
superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en 
possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat 
màxima de 6 mesos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts 
sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb: 

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

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la 

EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

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

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la 

EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

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

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la 

EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s’ 
ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 
<= x2 <= … <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A 
més, es considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la 
pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un 
nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 
f(x) = x – K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d’acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 

Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua per 
la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: 
f(x(1)) = x(1) – K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana aritmètica dels dos valors 
obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància 
exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un 
cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades 
a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B06NLA2B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigons que no aporten  responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural 

(formigons de neteja) o aporten el volum necessari d’un material resistent per a  conformar la geometria requerida per un fi concret. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al  procés d ’abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-

T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 

- Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte  CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, 

CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser s orres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S’ha de 
poder utilitzar fins a un 100 % d’àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l’annex 15 de la EHE-08 amb 
respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja que els formigons d’ús no estructural contenen poc ciment. 

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

la EHE-08. 
El control dels components s’ha de realitzar d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que l a mida màxima 

del granulat sigui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2 , tret que la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l’additiu  no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3 

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



- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d’aigua:  ± 3% 
- Contingut d’additius:  ± 5% 
- Contingut d’addicions:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 

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

l'adormiment. 

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

original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d’autoconsum 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Data i hora de lliurament 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Designació del formigó d’acord amb l’ annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per a formigons 

no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida mà xima del granulat. 

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 

     - Tipus i contingut de ciment 

     - Relació aigua ciment 

     - Contingut en addicions, si es el cas 

     - Tipus i quantitat d’additius 

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

- Identificació del ciment, additius i  addicions emprats 

- Identificació del lloc de subministrament 

- Identificació del camió que transporta el formigó 

- Hora límit d’ús del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó  amb la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació  quan el formigó que es vagi a subministrar estigui 
en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat 
màxima de 6 mesos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  
No s’ha d’acceptar  el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’ac ceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors 
obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància 
exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06Q -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR AMB FIBRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B06QE76A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigó amb fibres estructural(HRF), formigó que inclou a la seva composició fibres curtes, discretes i aleatòriament distribuïdes en 

una quantitat no superior al 1,5% en volum, amb o sense addici ons (cendres volants o fum de silici), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 

d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

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

la EHE-08. 

La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 

informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

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

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

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

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

La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/f-R1-R3/C/TM-TF/A 

- T: Indicatiu que serà HMF pel formigó amb fibres en massa, HAF pel formigó amb fibres armat i HPF pel formigó amb fibres pretesat 

- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2  

     - HMF = 20,25,30,35,40 

     - HAF - HPF = 25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100 

- f: Indicatiu del tipus de fibres, A(acer), P(polimériques) i V(vidre)  
- R1, R3 : Resistència característica residual a flexotracció fR,1,k i fR,3,k, en N/mm2  

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- TF: Llargària màxima de la fibra en mm. 

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

Quan les fibres no tinguin funció estructural, R1 i R3 es substituirà per: 

- CR, per a fibres amb control de retracció 

- RF, per a fibres que milloren la resistència al foc del formigó 

- O, en la resta de casos 

La designació per dosificació s’ha de fer d'acord amb el format: T- D--G/f/C/TM/A 

- G: contingut en fibres en kg/m3 

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). 
A mb anterioritat a l’inici del formigonament, el subministrador propossarà una dosificació d’obra, i realitzarà els assajos previs 
d’acord amb l’annex 22 de la EHE-08, els resultats dels quals haurà de validar la DF  



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

grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de 

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

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les garanties i les dades que el 

subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin 
el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 

Toleràncies: 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
- Contingut en fibres 
     - Pes: ± 3 % 

- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2): 

     - Contingut en fibres: <= 10% 

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

seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza 

fum de silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma 

EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 

i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la UNE EN 934-2 

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

Les fibres s’incorporaran a la pastada de formigó juntament amb els granulats, preferentment desprès del  granulat gruixut 
Tipus de fibres: 
- Estructurals: fibres d’acer, macro fibres polimèriques i fibres de vidre 
- No Estructurals: micro fibres polimèriques i fibres de vidre 
Les característiques de les fibres seran les recollides a l’annex 14, capítol VI de la EHE-08 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-
T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, 
CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-
1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

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

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

37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

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

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

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

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

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

37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Classes d’exposició: 
- IIIb, IIIc, IV i F: Serà necessària la justificació mitjançant probes experimentals si es fan servir fibres d’acer al carboni sense cap 
protecció front la corrosió 
- Qa,Qb i Qc-: Serà necessària la justificació de la no reactivitat dels agents químics amb fibres d’acer i sintètiques. 

El contingut en fibres d’acer amb funció estructural en un formigó serà  >= 20 kg/m3 

El contingut en fibres en un formigó serà <= 1,5% en volum de formigó 

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

El formigó amb fibres tindrà un assentament al con d’Abrams >= 9 cm. 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superplastificant. 

L’augment de la consistència degut a l’ús de fibre s es compensarà amb la incorporació d’additius reductors d’aigua, sense 
modificar la dosificació d’aigua prevista 

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 

- Amb fibres metàl·liques: <= 0,4% pes del ciment 

- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2): 

     - Contingut en fibres: <= 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 

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

l'adormiment. 

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

original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

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

     - Resistència a la compressió 

     - Resistència residual a la tracció 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Resistència residual a la tracció 

     - Contingut de ciment per m3 

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

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

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

     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Característiques de les fibres: 

     - Tipus  

     - Material 

     - Dimensions 

     - Forma  
     - Contingut de fibres per m3 (± 3 %) 

La relació de característiques de les fibres podrà ser substituïda per una referència comercial suportada amb una fitxa tè cnica, que 

ha d’acceptar la DF i estarà disponible al llibre d’obra 

- Designació específica del lloc de subministrament 

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



- Hora límit d'us del formigó 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0710250,B0710150. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 

- Morter de ram de paleta 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques 

d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i rejuntat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual  al valor que figura 

especificat 

 La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada per el fabricant 

en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes. 

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

- Característiques dels morters frescos: 

     - Temps d’us (EN 1015-9) 

     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 

     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos 

- Característiques dels morters endurits: 

     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 

     - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 

     - Absorció d’ aigua (EN 1015-18) 

     - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 

     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 

     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleugers: 

     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 

     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 

- Reacció davant del foc: 

      - Material amb contingut de matèria orgànica  <= 1,0%:  Classe A1 

      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segon s UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

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

MORTER DE RAM DE PALETA: 

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 

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

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

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel 

fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):   

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

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que 

les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d’us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d’unió (adhesió) 

- Absorció d’aigua 

- Permeabilitat al vapor d’aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del 

plec de condicions. 

 Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant 

el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3  provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la 

resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.   

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. 

S'acceptarà  el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 



 
B07L- -  MORTER PER A RAM DE PALETA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B07L-1PY6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
- Morter de ram de paleta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques 
d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura 
especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura 
especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en 
N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
     - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
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. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel 
fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que 
les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del 
plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant 
el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la 
resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. 
S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B08 -  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
B081- -  ADDITIU 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B081-06U6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de pastar-los 
o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en 
estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. 
S'han considerat els elements següents: 
- Additius per a formigó: 
     - Inclusor d'aire 
     - Reductor d'aigua/plastificant 



     - Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 
     - Retenidor d'aigua 
     - Accelerador d'adormiment 
     - Hidròfug 
     - Inhibidor de l'adormiment 
- Additius per a morters: 
     - Inclusor d'aire/plastificant 
     - Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat 
ADDITIUS: 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi 
alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant 
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 
     - D >= 1,10:  ± 0,03 
     - D <= 1,10:  ± 0,02 
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 
     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
     - T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T 
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant 
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les condicions de 
l'UNE EN 934-2 . 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7) 
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 
ADDITIUS PER A FORMIGONS: 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE: 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 
75% 
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids. 
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra. 
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF. 
Característiques complementàries: 
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir la 
quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5% 
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  
>= 110% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per 
objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en 
con per una mateixa quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia: 
     - Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12% 

     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 
          - 1 dia:  >= 140% 
          - 28 dies:  >= 115% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment: 
     - Consistència: 
          - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm 
     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de l'addició, no ha de ser inferior a la 
consistència inicial 
     - Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 
     - Contingut en aire <= 2% en volum 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA: 
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació. 
Característiques essencials: 
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 
80% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG: 
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal 
incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat. 
Característiques essencials: 
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 
85% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte retardar 
l'inici de l'adormiment. 
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa 
que sense l'additiu. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
     - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 7 dies:  >= 80% 
     - 28 dies:  >= 90% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Reducció d'aigua:  >= 5% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT: 
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés 
d'adormiment. 
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d'additiu. 
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les condicions 
requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra. 
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
     - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60% 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 28 dies: >= 80% 
     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat): 
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIUS PER A MORTERS: 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant 
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant  
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT: 



Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en el pastat, d'una quantitat 
de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
     - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
     - Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3% 
     - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Característiques complementàries: 
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8% 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 
Característiques essencials: 
     - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
     - Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A% 
     - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
Característiques complementàries: 
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb additiu 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics o 
químics, com ara glaçades o altes temperatures. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS: 
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
ADDITIUS PER A MORTERS: 
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
ÚS PER A FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a morter per a ram de paleta, 
 - Productes per a formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A 
més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.  
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de 
garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.  
La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 

- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent 
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi ha de constar 
com a mínim les següents dades: 
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08 o el 31.2 en el CODI ESTRUCTURAL 
- Identificació del lloc de subministrament 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat 
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca d'identificació del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 934-2 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER: 
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat 
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 934-3 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les condicions exigides. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar 
l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del 
producte (UNE-EN 934-2). 
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ: 
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït 
(UNE-EN 12350-7). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a l'EHE-08 o el CODI 
ESTRUCTURAL en addició de fums de sílice. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS: 
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació documental de que els valors 
declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en 
projecte i en l'article 29º de l'EHE o l'article 31 del CODI ESTRUCTURAL.  
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements 
prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control 
autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08 o l'article 31 del CODI 
ESTRUCTURAL, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 
934-2. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A1 -  FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0A14200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

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

S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

 - Filferro d'acer galvanitzat 

 - Filferro d'acer plastificat 

 - Filferro recuit 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir 

taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2 

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

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

 Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

 FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

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

sinterització. 

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

La concentricitat i l’adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.  

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

 Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 

 Toleràncies: 

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

 - Identificació del producte 

 - Diàmetre i llargària dels rotlles 

 Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

FILFERRO D'ACER: 

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

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

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

generales. 

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

FILFERRO PLASTIFICAT: 

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

Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A3 -  CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Gafes de pala i punta 

 - Claus d'impacte 

 - Claus d'acer 

 - Claus de coure 

- Claus d'acer galvanitzat 

 - Tatxes d'acer 

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

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 

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

parets. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-

036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

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

superficials. 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 

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

 Toleràncies dels claus i tatxes: 

- Llargària:  ± 1 D 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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



 

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

CLAUS I TATXES: 

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

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

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A6 -  TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0A61600. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per 

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

S'han considerat els següents tipus: 

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

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

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

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

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

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

 TAC QUÍMIC: 

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 

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

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

compatible amb l'adaptador de la perforadora. 

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 

 Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

     > 20°C: 10 min 

     10°C - 20°C : 20 min 

     0°C - 10°C: 1 h 

     - 5°C - 0°C: 5 h 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en capses, 

on han de figurar:  

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AK- -  CLAU 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0AK-07AT. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-
036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 
superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 



UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AM- -  FILFERRO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0AM-078F. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'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 l'UNE 36-732. 
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas 
generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. 
Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0B2A000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 

 S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 

exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 

aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

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

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

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

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

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  

Les  barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la 

llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d’estar uniformement espaiades. 

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

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

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

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

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

 - Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 

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

l’àrea nominal de la secció transversal 

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

- Aptitud al doblegat:  

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

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

fissures 

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

- Tensió d'adherència: 

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

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

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

- Tensió de última d'adherència: 



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

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

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

- Composició química (% en massa): 

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

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

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

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

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

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

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

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en 

massa. 

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

BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica 

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

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

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 

10080. 

- Característiques mecàniques de les barres: 

     - Acer soldable (S) 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 

               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 

     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 

               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 

          - Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la EHE-08 

          - Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de la EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 

¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal:  S’han d’ajustar a la sèrie següent (mm):   6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 i 40 mm 

S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d’armadura muntada o elaborada amb soldadura. 

Toleràncies: 

- Massa: 

     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 

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

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

 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles electrosoldades 

o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d’elements de connexió en 

armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

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

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

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

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

- Característiques mecàniques: 

     - B 500 T 

          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 

          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 

          - Allargament al trencament:  >= 8% 

          - Relació f/fy:  >= 1,03 

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

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual 

o diferent, que es creuen entre sí  perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, 

realitzada en una instal·lació industrial aliena a l’obra. 

 La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d’ambdós. 

Els components d’un panell poden ser  elements simples o aparellats. 

El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs 

- Classes tècniques dels acers 

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros. 

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

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

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

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

malles dobles) 

- Diàmetres relatius dels elements: 

     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 

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

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

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

 - Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'ú ltima barra longitudinal):  25 mm 

Toleràncies: 

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

- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície 

per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra que identifica la classe tècnica (segons 

l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m 

Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent: 

- Identificació del subministrador 



- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d’entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 

 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s’ha d’incloure la 

informació següent: 

- Data d’emissió del certificat 

- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l’assaig de doblegat simple 

- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

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

     - Marca comercial de l’acer 

     - Forma de subministrament: barra o rotlles 

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

- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos 

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

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

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 
- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació  documental de que els valors 
declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a 
l’article 32 de la EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l’elaboració d’armadures per a formigó  armat, hauran de 
ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La demostració d’aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 19 de la EHE-08 
     - La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció  de la quantitat d’acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i 
sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d’acer utilitzat i el seu fabricant, el límit 
elàstic, la càrrega de ruptura, l’allargament de ruptura, i l’allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es 
declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una cò pia del certificat del control de producció del 
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s’efectuaran assaigs de 
contrast de traçabilitat de colada, mitjanç ant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, 
realitzant com a mínim 5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser 
acceptada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, 
s’assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l’allargament de ruptura 

     - En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà  demostrar mitjançant la presentació d’un 
informe d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 
     - En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d’un 
informe d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 32º , i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions  experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra: 
  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les caracterí stiques mecàniques, les 
d’adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
  En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions 
experimentals. 
  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa 
instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra 
corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l’ acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF 
podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s’hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la 
realització d’aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de 
diàmetres mé s representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més 
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l’acer 
estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques d’adherència:  
  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d’acer redreçat, i es determinaran les 
característiques geomètriques. En el cas que l’acer disposi  d’ un certificat de les característiques d’adherència segons l’annex C 
de la UNE EN 10080, només caldrà determinar l’altura de la corruga. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques geomètriques:  
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i 
el tipus d’acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A mé s es revisarà que l’alineació dels seus elements 
rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i 
que els diàmetres de doblat i les desviacions geomè triques respecte a les formes d’especejament del projecte són conformes amb 
les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l’annex 11 de la EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
  Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de 
que el procés està en possessió d’ un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa a obra, la DF 
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d’execució intens. 
  A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció 
del tipus de soldadura, d’acord amb 7.2 de la UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma UNE 36-092 i a la EHE-08. El control 
plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans 
de la posta en servei en el cas de que disposi de l’ esmentada marca de qualitat de producte. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecà niques de l’armadura presentin resultats conformes 
als marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el cas d’altres processos, s’acceptarà el lot quan els assaigs de tracció  i doblat 
compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un 
incompliment d’alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d’adherè ncia, s’acceptarà el lot si es compleixen les 
especificacions definides a l’art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es 
tornés a donar un incompliment d’ alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació  excessiu que pugui afectar a les seves condicions d’adherència. 
Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra 
proveta superior al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat l’òxid, l’altura de la corruga compleix amb els límits establerts a 
l’art. 32.2 de la EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l’armadura que presenti defectes, i es 
procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia substitució de l’ar 
madura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
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B0B7- -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0B7-106P. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la 
llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i 
l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat: 
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o 
fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en 
massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-
EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 
                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
                - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
                - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 o la taula 34.2.d del CODI ESTRUCTURAL 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 o la taula 34.2.e del CODI ESTRUCTURAL 
Segons EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Segons CODI ESTRUCTURAL 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície 
per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 



Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons 
l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08 o 34.2 del CODI ESTRUCTURAL) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la 
informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la 
biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08 o article 34 
del CODI ESTRUCTURAL. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors 
declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a 
l'article 32 de l'EHE-08 o l'article 34 del CODI ESTRUCTURAL. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de 
ser conformes a l'EHE-08 o al CODI ESTRUCTURAL i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar 
mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08 o l'article 18 del CODI 
ESTRUCTURAL 
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t: 
                - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i 
sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit 
elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
                - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
                - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es 
declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del 
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de 
contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, 
realitzant com a mínim 5 assaigs. 
                - La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser 
acceptada: 
                - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
                - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
                - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
                - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
                - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
                - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, 
s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura 
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe 
d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat i realitzat en un laboratori acreditat 

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un 
informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32 de la EHE o l'article 34 del CODI 
ESTRUCTURAL, i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra: 
     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les 
d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions 
experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa 
instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra 
corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF 
podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la 
realització d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de 
diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits 
de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les 
característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de 
l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el 
tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, 
les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els 
diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les 
toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals 
de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF 
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en 
funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08 o CODI 
ESTRUCTURAL. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense 
marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes 
als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2) o el CODI ESTRUECTURAL (art 34.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot 
quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les 
especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08 o l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL. En cas contrari, es tornarà a fer una 
presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. 
Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra 
proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a 
l'art. 32.2 de l'EHE-08 o l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es 
procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de 
l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0B8-107V. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Malla electrosoldada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la 
llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i 
l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat: 
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o 
fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en 
massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles 
electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de connexió en 
armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 

          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal 
igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 
elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra. 
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós. 
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels elements aparellats, en 
malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades) 
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície 
per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons 
l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08 o 34.2 del CODI ESTRUCTURAL) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080 



- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la 
informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la 
biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
Segons EHE en Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08 o article 34 
del CODI ESTRUCTURAL. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors 
declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a 
l'article 32 de l'EHE-08 o l'article 34 del CODI ESTRUCTURAL. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de 
ser conformes a l'EHE-08 o al CODI ESTRUCTURAL i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar 
mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08 o l'article 18 del CODI 
ESTRUCTURAL 
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t: 
                - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i 
sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit 
elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
                - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
                - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es 
declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del 
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de 
contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, 
realitzant com a mínim 5 assaigs. 
                - La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser 
acceptada: 
                - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
                - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
                - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
                - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
                - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
                - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, 
s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura 
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe 
d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat i realitzat en un laboratori acreditat 
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un 
informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32 de la EHE o l'article 34 del CODI 
ESTRUCTURAL, i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra: 
     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les 
d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions 
experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 

     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa 
instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra 
corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF 
podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la 
realització d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de 
diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits 
de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les 
característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de 
l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el 
tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, 
les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els 
diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les 
toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals 
de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF 
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en 
funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08 o CODI 
ESTRUCTURAL. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense 
marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes 
als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2) o el CODI ESTRUECTURAL (art 34.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot 
quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les 
especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08 o l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL. En cas contrari, es tornarà a fer una 
presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. 
Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra 
proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a 
l'art. 32.2 de l'EHE-08 o l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es 
procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de 
l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 



CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

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

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

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 

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

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

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

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

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

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

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

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

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

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

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

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

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

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix: 
┌────────────────────────────────────────┐ 

│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │ 
│          │─────────────────────────────│ 

│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 
│          │─────────────────────────────│ 

│          │      Tolerància (mm)        │ 
│────────────────────────────────────────│ 

│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 

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

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 - Torsió:  ± 2° 
  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

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

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 

B0D3 -  LLATES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0D31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

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

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

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 

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

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

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

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

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

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

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

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

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

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

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

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

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

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix: 
┌────────────────────────────────────────┐ 

│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │ 
│          │─────────────────────────────│ 

│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 
│          │─────────────────────────────│ 

│          │      Tolerància (mm)        │ 
│────────────────────────────────────────│ 

│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 

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

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 - Torsió:  ± 2° 
  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

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

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D6 -  PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0D625A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 

 - Puntal metàl·lic telescòpic 

PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

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

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

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 

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

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

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

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

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

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

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

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

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

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

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

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

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

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2 mm 

 - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 

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

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                │         Llargària del puntal                │ 
│Alçària muntatge│─────────────────────────────────────────────│  

│                │  3 m  │  3,5 m  │  4 m  │  4,5 m  │   5 m   │ 
│────────────────│───────│─────────│───────│─────────│─────────│ 

│        2 m     │ 1,8 T │  1,8 T  │ 2,5 T │    -    │    -    │ 
│      2,5 m     │ 1,4 T │  1,4 T  │ 2,0 T │    -    │    -    │ 
│        3 m     │   1 T │    1 T  │ 1,6 T │    -    │    -    │ 

│      3,5 m     │   -   │  0,9 T  │ 1,4 T │  1,43 T │  1,43 T │ 
│      4,0 m     │   -   │    -    │ 1,1 T │  1,2  T │  1,2  T │ 
│      4,5 m     │   -   │    -    │   -   │  0,87 T │  0,87 T │ 

│        5 m     │   -   │    -    │   -   │    -    │  0,69 T │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

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

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0D71120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 

 - Tauler aglomerat de fusta 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

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

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix:  ± 0,3 mm 

 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Angles:  ± 1° 

 TAULERS DE FUSTA: 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

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

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 

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

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

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

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

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

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

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

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 



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

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

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

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

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

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent. 

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2 

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

Inflament en: 

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6% 

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

Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara:  >= 1,40 kN 

- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

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

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D8 -  PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0D81480,B0D81680. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 

La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de tenir altres 

desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 

La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

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

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DC -  ELEMENTS MODULARS PER A ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0DC11A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Plafó metàl·lic amb estructura de rigidització, i elements d'apuntalament extensibles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El seu disseny, seccions, col·locació d'elements d’ estrebada, etc., han de ser els adequats per a garantir que suportarà les pressions 

del terreny en les condicions més desfavorables, sense deformacions. 

La superfície exterior del plafó ha de ser llisa, i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 

Ha de tenir un sistema d'ensamblatge amb els plafons del costat, que garanteixi la continuïtat del sistema una vegada muntat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

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

Emmagatzematge: Horitzontalment sobre posts de fusta, si s'apilen s'han de separar per fustes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DF -  ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 



 
B0DF8H0A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

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 

- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres 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 

 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:  380 - 430 N/mm2 

Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

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 
 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0DZP400,B0DZ4000,B0DZA000,B0DZP600. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

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

- Desencofrants 

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

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

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

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

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les 

seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense 

assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència  del procès de 

formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà 

sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  excepte quan es faciliti a la DF certificat emès  

per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  

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

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

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

FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària:  >= 10 mm 

 Gruix:  >= 0,7 mm 

 Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 

 Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 

 DESENCOFRANT: 

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

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

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma 

solidària. 

No ha d’alterar les propietats del formigó amb què  estigui en contacte, ni les armadures o l’encofrat, i no ha de produir efectes 

perjudicials al mediambient 

S’ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, 

abans de la seva aplicació 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que els 

deguts als usos adequats. 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 

apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 

 - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 

 BASTIDES: 

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 



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

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0E -  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
 
B0E2- -  BLOC DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0E2-0EKZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades en el ram de paleta (façanes 
vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 
- Llis 
- Rugós 
- Amb relleu especial 
- Esmaltats 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o altres materials 
incorporats durant o desprès del procés de fabricació. 
Els extrems poden ser llisos o encadellats. 
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment. 
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça 
durant la seva manipulació o col·locació. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat: 

- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria I o II 
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel fabricant 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma 
homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares exposades a exteriors: 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10% 
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista: 
     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-3 
     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 
Característiques complementàries: 
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant 
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies o ambients que 
perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y 
ligeros). 
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos 
y ligeros). 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les 
propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 



 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 
probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 
probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma UNE-EN 771-3 
     - Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest 
control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, 
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge 
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF 
podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la resistència a compressió d'una mostra 
de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1. 
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS: 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat 
de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un 
pla de control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 
772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la conformitat amb les especificacions 
declarades del fabricant seguirà les designacions de la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del  fabricant, es realitzarà una sèrie 
completa d'assaigs a les peces aplegades a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas 
d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne 
aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0F1D2A1,B0F1DHA1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries 
interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 
 En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i  amb una densitat aparent  mes gran de 1000 kg/m3 
 En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció  del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les peces  han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

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 DF. 

 La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça 

durant la seva manipulació  o col·locació. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
 El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 

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

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

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant , amb indicació de categoria I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5 ):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció  del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia: 

     - Peces amb <= 1,0%:  A1 

      - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació  de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits segü ents en funció de la 

categoria. 

     - D1:  <= 10% 

     - D2:  <= 5% 

     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació 

posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista,  ni han de provocar 

més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 

PECES LD:  

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

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

Caracterí stiques essencials: 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 



 - Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d’anar revestides 

amb un lliscat: 

     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la 

UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

 - Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

PECES HD: 

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

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

Caracterí stiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la 

UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 

- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant 

      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 

      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Caracterí stiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ± 2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

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

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

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del  tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les 

propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d’aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)  

- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

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

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

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 

probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   

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

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 

probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28  de juliol. El 

símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d’identificació  del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT. Aquest 
control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d’aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge 

CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF 

podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Les peces de categoria I tindran una resistè ncia declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat 

de la resistència a compressió s’obtingui segons estableix la UNE-EN 771-3 i assajades segons la UNE-EN 772-1, i l’existè ncia d’un 

pla de control de producció industrial que doni garanties. 

Les peces de categoria II t indran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-

1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l’obra de cada 45000 unitats que arribin a l’obra, s’ha de determinar la resistència a la compressió d'una 
mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie 
completa d’assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 
 En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 
En el cas de la resistè ncia a compressió, el valor a comparar amb l’especificació s’obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, 
essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2  = (Rci – Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, 
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 

- En element estructural incloure la verificació: 

     - En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
 
B15 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
B151 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 
 
B151D- -  MUNTANT PER A BARANES DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B151D-0MCB. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 



Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat a 
l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o 
reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilització, proporcionades pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de 
seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben 
visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix 
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els següents extrems: 
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a incloure els criteris de 
càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel 
projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques Complementàries i/o normativa 
tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els 
seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i construïts de forma 
que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les 
condicions previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de poder resistir 
al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui 
presentar-se en les condicions normals d'utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, disposarà de 
complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de 
pèrdua patrimonial per l'empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus 
elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els 
possibles fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a 
l'empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o 
estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir arestes agudes o tallants que puguin 
produir ferides. 
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construïts i protegits de forma que 
previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats mecànicament, 
suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les 
persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació està constituïda per un 
conjunt de SPC o part d'aquests treballen independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al 
que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, connexions, proteccions, resguards, 
enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles 
a persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió 
(canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas 

mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les 
persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es produeixin emissions 
de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts 
de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços 
d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, 
aniran proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada 
moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu 
muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos 
suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de 
poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de 
correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin efectuar sense perill 
per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i 
dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols normalitzats) d'aquesta circumstància als 
eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos d'atrapaments, en el disseny i 
emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment 
inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures 
impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible 
l'execució d'operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC, donarà les 
instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A 
aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència apropiada; en tots els 
casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar correctament l'amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui efectuar-se 
correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts d'ancoratge apropiats 
on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran de respectar en relació a les parets 
i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i presumptes 
beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució i del risc per als que han estat 
concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, 
disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels 
perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc (normalment de tipus 
qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb les especificacions tècniques de 
l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels 
elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i salut (si cal, 
acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 



L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva amortització, que vindrà 
fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de 
fabricació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la 
construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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B4 -  ESTRUCTURES 
 
B4L -  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
 
B4L1- -  LLOSA ALVEOLAR DE FORMIGÓ PRETESAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B4L1-0LL6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Element monolític pretensat o armat, amb cantell total constant, dividit en una placa superior i inferior (també denominades ales), 
unides per ànimes verticals, formant així alveols com a forats longitudinals en secció transversal, que es constant i presenta un eix 
vertical simètric. 
Dimensions de les plaques pretensades: 
- Cantell <= 450 mm 
- Amplària<= 1200m 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els elements prefabricats han d'anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del fabricant, la identificació del lloc de 
producció, el número d'identificació de la unitat (quan sigui necessari), la data de fabricació, el pes de la unitat (si és >800kg) i 
informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent informació: nom del fabricant, direcció del 
fabricant, identificació del producte, número de la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui 
necessari). 
El producte ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d'incloure informació detallada dels elements pel que fa 
referència a dades geomètriques i propietats complementàries dels materials, incloent les dades de construcció tals com les 
dimensions, les toleràncies, la disposició de l'armat, el recobriment del formigó, les característiques superficials (quan sigui 
necessari), les condicions de recolzament transitòries i finals esperades i les condicions d'elevació 
Cada placa ha de poder ésser perfectament identificable i permetre la seva traçabilitat fins a la posada a l'obra des del lloc i data 
de producció. 
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la presència de 
rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament, superfícies deteriorades, armadures visibles ni d'altres defectes que 
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
Les característiques geomètriques i d'armat han de correspondre amb les condicions reflectides a la fitxa tècnica del sistema de 
sostre utilitzat 

Només s'han d'utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada. 
Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNE-EN 13369 punt 4.1. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades a les normes EHE-08 o el CODI 
ESTRUCTURAL i UNE-EN 13369. 
La resistència del formigó ha d'esser igual o superior a C25/30 per als prefabricats armats i C30/37 per als prefabricats pretesats. 
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros corrugats, que 
compleixin les exigències de l'EHE-08, art.32.3 o el CODI ESTRUCTURAL art. 34.3. 
Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1 punt 4.1 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL i UNE-
EN 13369 en especial les que fan referència a la seva durabilitat. 
Podran utilitzar-se ciments que compleixin les condicions establertes en la normativa vigent i corresponguin a la classe resistent 
32,5 o superior. 
L'acer de pretesat ha de complir: 
     - No es poden utilitzar barres per armar 
     - Diàmetre màxim filferros<= 11mm 
     - Diàmetre màxim cordons <= 16 mm 
Barres longitudinals: 
     - L'acer per armar longitudinalment  s'han de distribuir uniformement en l'amplària dels elements i la distància màxima entre 
centres de dues barres <=300mm. 
     - En les ànimes més externes ha d'haver al menys una barra. 
     - La distància de separació entre barres ha d'ésser  horitzontalment >= ( grandària màx. àrid de beurada del formigó) + 5mm o  
>=20mm i >=diàmetre de la barra; i verticalment >= ( grandària màx. àrid de beurada del formigó) >= 10mm i >= al diàmetre de la 
barra 
Barres transversals: 
     - Plaques <= 1200mm no necessiten armat transversal 
     - Plaques > 1200mm han de tenir armat transversal d'acord amb la càrrega i com a mínim barres de 5 mm de diàmetre i 
distància entre eixos 500 mm. 
Tendons de pretesat: 
     - Els tendons s'han de distribuir uniformement a través de l'amplària de l'element 
     - Plaques =1200 mm. : col·locar com a mínim 4 tendons 
     - Plaques >600 mm. i <1200 mm: 3 tendons com a mínim 
     - Plaques <=600 mm. : 2 tendons com a mínim 
     - La distància entre tendons horitzontalment >= ( grandària màx. àrid de beurada del formigó) + 5mm o  >=20mm i >=diàmetre 
de la barra; i verticalment >= ( grandària màx. àrid de beurada del formigó) >= 10mm i >= al diàmetre de la barra. 
La superfície de les plaques per a utilitzar-les amb una capa de compressió realitzada in-situ ha de tenir les característiques que 
indica l'apartat 6.2.5 de la UNE-EN 1992-1-1. 
No s'admeten fissures horitzontals en l'ànima d'acord amb UNE-EN 1168. 
Toleràncies: 
Toleràncies dimensionals relatives a la seguretat estructural: 
- Cantell placa: 
     - h <= 150mm: -5 mm , +10 mm 
     - h >=250 mm: ± 15 mm 
     - 150 mm< h < 250 mm es fa interpolació lineal 
- Gruix de l'ànima: 
     - Ànima individual: -10 mm 
     - Total per placa (suma d'ànimes): -20 mm 
- Gruix mínim de l'ala (sobre i sota alvèols): 
     - Ala individual: -10 mm , +15mm 
- Posició vertical de l'armadura en el costat traccionat. Barra individual, cordó o cable: 
     - h <=200 mm: ± 10 mm 
     - h >=250 mm: ± 15 mm 
     - 200 mm< h < 250 mm: interpolació lineal 
     - Valor mitja per placa: ±7 mm 
Toleràncies per a objectius constructius: 
- Llargària de la placa:  ± 25 mm 
- Amplària de la placa:  ± 5 mm 
- Amplària de la placa per a plaques tallades longitudinalment:  ± 25 
Toleràncies per al recobriment formigó: 
- Recobriments mínims d'acord amb taula 37.2.4 i tolerància 0 d'acord amb EHE 08 punt 37.2.4 o Art. 44 segons CODI 
ESTRUCTURAL 
- Veure indicacions en UNE-EN 1168 
Forma del junt longitudinal: 
- Veure UNE-EN 1168 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
L'element resistent que resulti malmès quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de transport, descarrega i 
manipulació, no s'ha d'utilitzar en l'obra 
Emmagatzematge: Les biguetes i lloses alveolars pretensades s'han d'apilar netes sobre suports que han de coincidir en la 
mateixa vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària superior a 1,5 metres, llevat d'indicació del propi fabricant 



Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament han de ser els 
especificats en la DT 
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni estar sotmeses a càrregues 
imprevistes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1168:2006 Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. 
UNE-EN 13369:2002 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a estructural:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o 
sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número identificador de l'organisme de certificació; 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant; 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge; 
- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat; 
- Descripció del producte, nom genèric i ús previst; 
- Informació de les característiques essencials: 
     - Resistència a compressió del formigó 
     - Resistència última a tracció i límit elàstic (de l'acer) 
     - Resistència mecànica (per càlcul) 
     - Resistència al foc (per a la capacitat portant) 
     - Aïllament al soroll aeri i transmissió del soroll per impacte 
     - Detalls constructius (propietats geomètriques i documentació tècnica) 
     - Durabilitat 
Per aquest producte es poden realitzar tipus d'etiquetes diferents on es detalla d'una manera o altre la informació sobre les 
característiques essencials segons estigui en la informació tècnica, en la documentació tècnica o en les especificacions de disseny 
, d'acord amb l'UNE-EN corresponent del producte. 
Sobre el producte es pot col·locar etiqueta simplificada on apareixeran les dades següents: 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant; 
- Número identificador de la unitat 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge; 
- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat; 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a 
mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual del material a la seva recepció. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL i UNE-
EN 13369 en especial les que fan referència a la seva durabilitat. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest 
control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, 
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge 
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF 
podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Quan la DF ho consideri necessari, es comprovaran les característiques mecàniques i, en particular, el mòdul de fletxa, moments 
de fissuració i trencament, i l'esforç tallant de trencament de la placa. 
En cada subministrament d'elements resistents que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim: 
- Que les marques d'identificació sobre l'element resistent (fabricant, tipus d'element, data fabricació i dades geomètriques) 
coincideixen amb les dades del full de subministrament 
- Que les característiques geomètriques i d'armat estan d'acord amb la fitxa tècnica i coincideixen amb les especificades al projecte 
executiu 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie 
completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas 
d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se 
aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 
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B4 -  ESTRUCTURES 
 
B4P -  MATERIALS PREFABRICATS PER A ESTRUCTURES 
 
B4P8- -  RECOLZAMENT ELASTOMÈRIC PER A ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B4P8-0KX7. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
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):  0,8 <= G <= 1,0 N/mm2 
Duresa Shore (DIN 53505):  65° 
Deformació de ruptura:  >= 450% 
Resistència a la tracció (DIN 53504):  >= 17 N/mm2 
Toleràncies: 
- Duresa Shore:  ± 5° 
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:  >= 240 N/mm2 
Càrrega de ruptura de l'acer:  >= 420 N/mm2 
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" 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* 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). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre 
legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest 
cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de 
producte. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Determinació de les característiques geomètriques de cada aparell de recolzament: 
     - 5 mesures de llargària i amplària 
     - 5 mesures de gruix de capa elemental 
     - 5 de gruix total de l'aparell. 
Per cada subministrador i tipus d'aparell de recolzament del mateix tipus, es realitzaran els següents 1 assaig per lot: 
- Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cisallament) d'un recolzament de neoprè armat, segons la norma UNE 53630 
- Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè armat, segons la norma UNE-EN 1337-3 
- Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un recolzament de neoprè armat o junt e dilatació, segons la 
norma UNE 53565-1, UNE 53565-2, UNE 53565-3 i UNE 53565-4. 
- Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, segons la norma MELC 1016 
- Determinació del diagrama tensió - deformació de les plaques d'acer armat de neoprè, amb obtenció del límit elàstic i de la tensió 
de trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1 
- Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material elastòmer, segons al norma UNE 53510 
- Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material elastòmers, segona la norma UNE 53510 
- Determinació de la deformació mesurada al cap de 24 h d'una mostra de material elastòmer segons la norma UNE ISO 188 
- Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100ºC d'una mostra de material elastòmer, segons la norma UNE 53548 
- Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment d'una mostra de material elastòmer, 
segons la norma UNE ISO 48 
- Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarojos segons la norma UNE 53633 
- Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material elastòmer, segons la norma UNE 53558-1 
- Assaigs sobre l'acer d'armat: 
     - Determinació del diagrama tensió - deformació, amb obtenció del límit elàstic i de la tensió de ruptura. 
- Assaigs sobre els aparells de recolzament: 
     - Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (G) (UNE 53630) 
     - Determinació de la resistència a trencament per compressió (UNE - EN 1337-3) 
     - Control de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures (UNE - EN 1337-3) 
     - Comprovació del comportament dinàmic del recolzament (MELC 1016), sempre que l'aparell hagi d'estar sotmès a càrregues 
dinàmiques importants. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La preparació de les mostres es realitzarà segons la norma UNE-ISO 23529 i UNE-EN 1337-3. 

Es seguiran també, els criteris de les "Recomendaciones para el Proyecto y puesta en obra de los apoyos elastomèricos para 
puentes de carretera". 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Per a cada lot de control (<=1500 dm3), el fabricant ha de presentar els resultats dels assaigs indicats en un mínim de 3 mostres, 
en cas contrari no s'acceptarà el lot. 
En cas que algun assaig incompleixi les especificacions, es repetirà la determinació sobre dues mostres més del mateix lot, que 
serà finalment acceptat si els resultats sobre ambdues mostres són satisfactoris. 
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7B -  GEOTÈXTILS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7B151D0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Làmina  formada per feltres de teixits sintètics. 

S'han considerat els materials següents: 

- Feltre de polipropilè  format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La funció principal del geotèxtil pot ser: 

- F: Filtració 

- S: Separació 

- R: Reforç 

- D: Drenatge 

- P: Protecció 

Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 

La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç. 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 

Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir abans de 24 h des de la seva col.locació. 

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per la norma corresponent. La relació ús-

norma-funcions és la següent: 

- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferrovià ries i capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 

- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 

- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 

- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 

- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

 - UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 

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

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

Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965) 

- Característiques essencials: 

     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 

      - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús) 

- Característiques complementàries: 



     - Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1) 

     - Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels 

     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

     - Resistè ncia a la tracció d’unions i costures (UNE-EN ISO 10321) 

     - Resistència al envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960) 

     - Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225) 

     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries 

     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge 

 Funció: Filtració (F). 

- Característiques essencials: 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

     - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries: 

     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge 

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 

- Característiques essencials: 

     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

- Característiques complementàries: 

     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 

     - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres 

     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

     - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres 

Funció: Filtració i Separació (F+S): 

- Característiques essencials: 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

     - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

Funció : Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 

- Característiques essencials: 

     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

     - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments 

      - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de terres i fonaments 

Funció: Drenatge (D): 

- Característiques essencials: 

     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 

- Característiques complementàries: 

     - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431) 

Funció: Filtració i drenatge (F+D): 

- Característiques essencials: 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 

     - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 

- Característiques essencials: 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 

     - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Protecció (P): 

- Característiques essencials: 

     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

     - Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 

Funció: Reforç i Protecció (R+P): 

- Característiques essencials: 

     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

     - Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades 

en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción de carreteras y otras zonas de 

tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica). 

UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construcciones ferroviarias. 

UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 

estructuras de contención. 

UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. 

UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección 

costera y revestimiento de taludes). 

UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de embalses y presas. 

UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de canales. 

UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la contrucción de túneles y estructuras 

subterráneas. 

UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos. 

UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de residuos 

líquidos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

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

 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funció: Filtració i reforç,  

 - Productes per a canals de Funció: Filtració, reforç i protecció,  

 - Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Filtració i drenatge,  

 - Productes per a vies fèrries de Funció: Filtració i reforç,  

 - Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funció: Protecció,  

 - Productes per a embassaments i preses de Funció: Filtració i reforç,  

 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funció: Filtració i reforç,  

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funció: Filtració i reforç,  

 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funció: Filtració i reforç,  

 - Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funció: Filtració, reforç i protecció:   

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

 - Productes per a embassaments i preses de Funció: Separació,  

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funció: Separació,  

 - Productes per a vies fèrries de Funció: Separació,  

 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funció: Separació,  

 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funció: Separació,  



 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funció: Separació,  

 - Productes per a canals de Funció: Separació,  

 - Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Separació:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Massa nominal en kg 

- Dimensions 

-  Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28  de juliol. El 

símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d’identificació  del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 

     - Referència a les normes aplicables 

      - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT. Aquest 
control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d’aportar-ne la documentació corresponent 

- Control de recepció  mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la 

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

corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 
     - Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
     - Que disposen de la documentació – certificacions exigides 
     - Que es corresponen amb les propietats demandades 
     - Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
- Determinació de les característiques geomè triques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament. 

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 5000 m2 o fracció de geotextil de les mateixes característiques col·locat en obra, es realitzaran els assaigs segü ents: 
     - Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864) 
     - Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 
     - Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 
     - Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la ruptura ulterior (esquinç ament) (UNE 40529)  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMIINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’ obra per a cada tipus de membrana, es 
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  
     - Pes 
     - Resistència a la tracció i allargament fins el trencament 

     - Resistència mecànica a la perforació 

     - Permeabilitat (columna d’aigua de 10 cm) 

 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 

sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’admetran l es membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent 
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà  el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer 
lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES DE TRACCIÓ MECÀNICA: 
 Els resultats dels assaig d’identificació compliran les condicions del plec amb les desviacions màximes següents: 

- Assaigs físics i mecànics: ± 5 % 
- Assaigs hidràulics: ± 10 %  
Si algun resultat queda fora d’aquestes tolerà ncies, es repetirà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt, quan els nous resultats estiguin d’acord a l’especificat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ: 
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una comprovació, es repetirà 
l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7B -  GEOTÈXTILS 
 
B7B1 -  GEOTÈXTILS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7B151D0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Làmina  formada per feltres de teixits sintètics. 

S'han considerat els materials següents: 

- Feltre de polipropilè  format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La funció principal del geotèxtil pot ser: 

- F: Filtració 

- S: Separació 

- R: Reforç 

- D: Drenatge 

- P: Protecció 

Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 

La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç. 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 

Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir abans de 24 h des de la seva col.locació. 

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per la norma corresponent. La relació ús-

norma-funcions és la següent: 

- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferrovià ries i capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 

- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 

- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 

- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 

- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

 - UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 

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

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

Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965) 

- Característiques essencials: 

     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 



      - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús) 

- Característiques complementàries: 

     - Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1) 

     - Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels 

     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

     - Resistè ncia a la tracció d’unions i costures (UNE-EN ISO 10321) 

     - Resistència al envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960) 

     - Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225) 

     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries 

     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge 

 Funció: Filtració (F). 

- Característiques essencials: 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

     - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries: 

     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge 

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 

- Característiques essencials: 

     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

- Característiques complementàries: 

     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 

     - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres 

     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

     - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres 

Funció: Filtració i Separació (F+S): 

- Característiques essencials: 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

     - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

Funció : Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 

- Característiques essencials: 

     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

     - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments 

      - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de terres i fonaments 

Funció: Drenatge (D): 

- Característiques essencials: 

     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 

- Característiques complementàries: 

     - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431) 

Funció: Filtració i drenatge (F+D): 

- Característiques essencials: 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 

     - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 

- Característiques essencials: 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 

     - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 

Funció: Protecció (P): 

- Característiques essencials: 

     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

     - Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 

     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 

Funció: Reforç i Protecció (R+P): 

- Característiques essencials: 

     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

     - Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades 

en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción de carreteras y otras zonas de 

tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica). 

UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construcciones ferroviarias. 

UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 

estructuras de contención. 

UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. 

UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección 

costera y revestimiento de taludes). 

UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de embalses y presas. 

UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de canales. 

UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la contrucción de túneles y estructuras 

subterráneas. 

UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos. 

UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de residuos 

líquidos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

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

 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funció: Filtració i reforç,  

 - Productes per a canals de Funció: Filtració, reforç i protecció,  

 - Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Filtració i drenatge,  

 - Productes per a vies fèrries de Funció: Filtració i reforç,  

 - Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funció: Protecció,  

 - Productes per a embassaments i preses de Funció: Filtració i reforç,  

 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funció: Filtració i reforç,  

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funció: Filtració i reforç,  

 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funció: Filtració i reforç,  

 - Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funció: Filtració, reforç i protecció:   

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

 - Productes per a embassaments i preses de Funció: Separació,  

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funció: Separació,  

 - Productes per a vies fèrries de Funció: Separació,  



 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funció: Separació,  

 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funció: Separació,  

 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funció: Separació,  

 - Productes per a canals de Funció: Separació,  

 - Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Separació:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Massa nominal en kg 

- Dimensions 

-  Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28  de juliol. El 

símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d’identificació  del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 

     - Referència a les normes aplicables 

      - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT. Aquest 
control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d’aportar-ne la documentació corresponent 

- Control de recepció  mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la 

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

corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 
     - Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
     - Que disposen de la documentació – certificacions exigides 
     - Que es corresponen amb les propietats demandades 
     - Que han estat assajats amb la freqüència establerta 
- Determinació de les característiques geomè triques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament. 

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 5000 m2 o fracció de geotextil de les mateixes característiques col·locat en obra, es realitzaran els assaigs segü ents: 
     - Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864) 
     - Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 
     - Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 
     - Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la ruptura ulterior (esquinç ament) (UNE 40529)  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMIINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’ obra per a cada tipus de membrana, es 
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  
     - Pes 
     - Resistència a la tracció i allargament fins el trencament 

     - Resistència mecànica a la perforació 

     - Permeabilitat (columna d’aigua de 10 cm) 

 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 

sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’admetran l es membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent 
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà  el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer 
lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES DE TRACCIÓ MECÀNICA: 
 Els resultats dels assaig d’identificació compliran les condicions del plec amb les desviacions màximes següents: 
- Assaigs físics i mecànics: ± 5 % 
- Assaigs hidràulics: ± 10 %  
Si algun resultat queda fora d’aquestes tolerà ncies, es repetirà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt, quan els nous resultats estiguin d’acord a l’especificat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ: 
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una comprovació, es repetirà 
l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z2 -  EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7Z24000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una sol·lució aquosa, amb un agent 

emulsionant. 

S'han considerat els tipus següents: 

- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega 

- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega 

- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic 

- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 

exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 

aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

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

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

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència original mitjançant una agitació 

moderada. 

No ha de ser inflamable. 

Característiques del residu sec: 

 - Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA: 

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3 ):  200 - 20 s 

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70% 

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65% 

Assaig sobre el residu de destil·lació: 

- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB: 

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60% 

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60% 

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50% 

Característiques del residu sec: 

- Escalfament a 100°C  (UNE 104281-3-10):  No s’ha d’apreciar guerxament, degoteig ni formació de bombolles. 



- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s’ha d’apreciar clivellament, escates ni pèrdua d’adhesivitat. 

- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC: 

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3 ):  200 - 20 s 

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70% 

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60% 

Assaig sobre el residu de destil·lació: 

- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 

 Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 

Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55% 

Residu de destil·lació en pes  (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30% 
Enduriment:  24h 
Solubilitat en aigua de l’emulsió fresca:  Total 
Solubilitat en aigua de l’emulsió seca:  Insoluble 

Característiques del residu sec: 

- Escalfament a 100°C  (UNE 104281-3-10):  No s’ha d’apreciar guerxament, degoteig ni formació de bombolles. 

- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s’ha d’apreciar clivellament, escates ni pèrdua d’adhesivitat. 

- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En envàs hermètic. 

Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació solar directa. 
El sistema de transport i les instal·lacions d’ emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la DF que comprovarà els sistemes de 
transport i càrrega i les condicions d’em magatzematge per tal que no pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne 
l’aprovació corresponent, es suspendrà l’utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui 
oportunes d’entre les indicades a la normativa vigent o al plec. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A la recepció de cada partida s’exigirà l’albarà, un full de característiques i un certificat de garantia de qualitat del material, subscrit 
pel fabricant, on s’especifiqui el tipus i denominació  del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec 
de condicions. 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge  per part de la DF. 
- Recepció de l’albarà , el full de característiques i certificat de qualitat del material. 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament  de material rebut es demanarà al 
contractista el resultat de l’assaig: 
- Residu per destil·lació (NLT 139). 
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretació, la DF pot determinar l’execució dels assaigs que 
consideri oportuns per tal de garantir les condicions exigides en el plec. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs i els valors del certificat de identificació , han de complir les limitacions establertes en el plec. 
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B965 -  PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B96516D0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies 

exteriors a les que delimita. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 

- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial 

S'han considerat les formes següents: 

- Recta 

- Corba 

- Recta amb rigola 

- Per a guals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i  aprovada 

pel comprador. 

En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 

La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

Classes en funció  de la resistència climàtica: 

- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorció d’aigua 

- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua 

- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç -desglaç;  cap valor unitari > 1,5 

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 

- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta característica 

- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 

- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 

Classes en funció  de la resistència a flexió: 

- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 

- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 

- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 

Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de 

determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 

- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 

     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 

     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 

     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 



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

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

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

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la segü ent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- Identificació del producte 

- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la 

següent informació: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data de producció 

- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús. 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol 

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

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

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no 

necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 

96/603/CE, i les seves modificacions),  

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la 

Comissió 2000/553/CE, modificada,  

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del 
certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- P er a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents 
assaigs: 
     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
     - Absorció d’aigua (UNE-EN 1340) 
     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s’ha de poder 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF  i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin 
acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir les especificacions del plec. En cas 
d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se 
irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir,  en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor 
mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podra n realitzar contrassaigs 
sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten 
conformes a l’especifica’t. 
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9F -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9F15200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i  aprovada 

pel comprador. 

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la 

seva capa superficial. 

En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

RAJOLES: 

Llargària:  <= 1 m 

Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 

Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de 

determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 

     - Classe 1 (marcat J): 

          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 

          - Llargària > 850 mm: 8 mm 

     - Classe 2 (marcat K): 

          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 

          - Llargària > 850 mm: 6 mm 



     - Classe 3 (marcat L): 

          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 

          - Llargària > 850 mm: 4 mm 

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm): 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  1,5 mm 

          - Concavitat màxima:  1 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  2 mm 

          - Concavitat màxima:  1,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  2,5 mm 

          - Concavitat màxima:  1,5 mm 

      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  4 mm 

          - Concavitat màxima:  2,5 mm 

LLAMBORDINS: 

Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 

Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 

Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de 

determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 

     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 

     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 

- Desviació de l’amplària respecte de l’amplària nominal: 

     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 

     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 

     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 

     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 

- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 

     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 

     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm): 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  1,5 mm 

          - Concavitat màxima:  1 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  2 mm 

          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalades en palets. 

A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data 

- Identificació d el producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins: 

     - Dimensions nominals 

     - Resistència climàtica 

     - Resistència a flexió 

     - Resistència al desgast per abrasió 

     - Resistència al lliscament/patinatge 

     - Càrrega de trencament 

     - Comportament davant del foc 

     - Conductivitat tèrmica 

- Referència a la norma UNE- EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El 

símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació: 

     - Nom o marca identificativa del fabricant 

     - Direcció registrada del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 

     - Referència a la norma: 

          - EN 1339 per a les lloses 

          - EN 1338 per als llambordins 

     - El tipus de producte i lluc a que es destina 

     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 

     - Resistència al trencament 

     - Resistència al lliscament/patinatge 

     - Durabilitat 

Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 

     - Reacció al foc 

     - Resistència al trencament 

     - Resistència al lliscament/patinatge 

     - Durabilitat 

     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 

Per als productes destinats a cobertes: 

     - Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori 

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

marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

LLAMBORDINS: 

UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

RAJOLES: 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9G -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9GZ1200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a l'execució de paviments de formigó. 

S'han considerat els materials següents: 

- Pols de marbre 

 - Pols de quars de color 

 - Pols de quars de color gris 

 - Perfil buit de PVC per a paviments de formigó 

 POLS DE MARBRE: 

Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó. 

Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs d'altra naturalesa. Els grans 

han de ser de granulometria fina i com més contínua millor. 

Mida dels grans:  <= 0,32 mm 



Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0 

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Nul 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

Temperatura d'utilització (T):  5°C <= T <= 40°C 

 POLS DE QUARS: 

Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes quí mics catalitzadors de l'enduriment i eventualment colorants, per a 

utilitzar en l'acabat de paviments de formigó. 

El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la granulometria fina i com més contínua 

millor. 

El ciment ha de complir amb els requisits establerts a la UNE-EN 197-1 i els establerts a la UNE 80305 quan s’utilitzi ciment blanc. 

Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura. 

Mida del granulat:  0,7 - 2 mm 

Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg 

Duresa del granulat (escala de Mohs):  7 

Densitat:  1,5 g/cm3 

 Un cop aplicat sobre una base de formigó fresc en la quantitat i dosificació adient a l'ús, no pot formar pols i ha de complir les 

característiques següents: 

- Porositat de la base:  <= 3% 

- Pèrdua de pes per fregament (UNE 127-005):  0,3 g/cm2 

- Pèrdua d'alçària per fregament (UNE 127-001):  3 mm 

- Comportament a l'atac d'olis i petrolis:  Ha de resistir 

 PERFIL BUIT DE PVC: 

Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i formar junts de retracció del formigó. 

Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats. 

Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques línies d'una correcta extrusió. 

Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3 

 Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h):  >= 80°C 

 Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h):  <= 14% 

 Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2 

Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110% 

 Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141):  >= 1 kgm 

 Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esquerdes ni desmoronament 

 Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2% 

 Toleràncies: 

- Gruix:  ± 0,5 mm 

- Alçària:  ± 1 mm 

 - Pes:  ± 5% 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

POLS DE MARBRE: 

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

POLS DE QUARS: 

En el sac hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net 

 - Data de preparació 

 - Distintiu de qualitat, si en té 

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

PERFIL BUIT DE PVC: 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

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

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

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

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H1 -  MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9H12111. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es posa a l'obra a temperatura superior a 
l'ambient. 
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries estranyes. 
 
GRANULAT GROS: 
Ha de quedar retingut pel tamis 2 mm de la UNE-EN 933-2. 
Els àrids seran de procedència natural o artificial. 
El contingut d'impureses ha de ser inferior al 0,5% en massa. 
 
GRANULAT FI: 
Ha de passar pel tamís 2 mm i quedar retingut pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de sorrers naturals. 
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides per al granulat gros. 
 
POLS MINERAL O FILLER: 
Ha de passar pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o aportar-se a la mescla per separat. 
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de passar pels ciclons ha de ser <= 2% 
de la massa de la mescla. 
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 
 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació, oxigenació o "cracking 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma al escalfar-lo 
a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
 
MESCLA BITUMINOSA: 
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les prescripcions de l'article 542.4.1 del 
PG 3/75 MOD 7. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de la 
mescla. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla 
bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
 
MESCLA BITUMINOSA: 
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. 
 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
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BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAW -  AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES 
 
BAWZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BAWZ1202. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Accesoris i material auxiliar dels automatismes d'apertura i tancament de portes. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Quadre elèctric de maniobres 

 - Pany elèctric de clau tubular per a muntar en caixa 

 - Caixa per a pany elèctric per a encastar 

 - Emissor de radiocomandament amb pila de 12V. 

 - Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a tensió de 220V. 

 QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRA: 

Caixa formada per un cos i una tapa fixada amb cargols, amb l'aparellatge elèctric necessari per a maniobrar el mecanisme d'apertura 

i tancament de les portes automàtiques. 

Ha de portar forats per a les conexions. 

Ha de tenir orificis per a la seva fixació. 

PANY ELÈCTRIC DE CLAU TUBULAR: 

Mecanisme destinat a accionar un dispositiu d'apertura connectat elèctricament per mitjà d'un pany cilíndric accessible amb clau 

tubular. 

El pany ha d'ajustar perfectament a l'orifici de la tapa. 

Ha de tenir varies posicions de contacte per a les diferents funcions que ha de complir. 

CAIXA PER A PANY ELÈCTRIC: 

Ha d'estar formada per una base i una tapa accesible per cargols per a allotjar un pany. 

Ha de ser buida per a allotjar el pany elèctric i les conexions. 

Ha de ser estanca i rígida per a prevenir cops i evitar influències climàtiques. 

Ha de portar un dispositiu antisabotatge. 

EMISSOR DE RADIOCOMANDAMENT: 

Aparell amb funcionament per radioones per a accionar dispositius de tancament a distància. Formats per un cos i una tapa. 

La seva freqüència d'emissió ha d'estar en una banda autoritzada legalment per a aquest ús. 

Ha de ser rígid i el seu interior no ha de ser accesible. 

RECEPTOR DE RADIOCOMANDAMENT: 

Aparells amb funcionament per radioones per a accionar dispositius de tancament a distància. Formats per un cos i una tapa. 

Ha de ser immune a les interferències. 

Ha de ser capaç de grabar, esborrar o reprogramar nous emissors. 

Ha de ser rígid i el seu interior no ha de ser accesible. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5L -  LÀMINES I PLAQUES DE DRENATGE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BD5L2580. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Làmina de polietilè d’alta densitat, conformada  en relleu amb o sense geotèxtil incorporat. 

S’han considerat els elements següents: 

- Làmina amb nòduls 

- Làmina amb nòduls amb geotèxtil amb un o dos feltres sintètics. 

- Làmina amb malla ròmbica tridimensional amb geotèxtil amb un feltre sintètics. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 

La geometria dels nòduls o la malla ha de correspondre a les indicacions de la DT 

Las làmines amb un recobriment geotèxtil en una de les seves cares, tindran una franja d’aquest recobriment sense adherir, 

corresponent a l’amplada d’ encavalcament, i la resta adherit a la part superior dels nòduls. 

Per a les làmines nodulars: 

Resistència a tracció (UNE EN ISO 527-3):  >= 600 N/60 mm 

Resistència a compressió:  >= 90 kN/m2 

Allargament fins a la ruptura (UNE EN ISO 527-3):  >= 50% 

Permeabilitat amb gradient hidràulic 1, a 1 bar, perpendicularment al pla:  Aprox. 5 l/s m 

Toleràncies: 

- Gruix (UNE EN 426):  ± 10% 

- Ample (UNE EN 426):  ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 

A cada rotlle han de figurar les dades següents: 

- Identificació del producte 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Dimensions 

- Pes per m2 

- Data de fabricació 



Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades 

en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD77- -  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d'evacuació d'aigües residuals en 
canalitzacions subterrànies. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE 53394. 
Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Designació comercial 
- Referència del material (PE 50A) 
- Diàmetre nominal en mm 
- Gruix nominal en mm 
- Pressió nominal en MPa 
- Any de fabricació 
- UNE 53365 
Material constitutiu: 
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 
- Negre de carboni amb les característiques següents: 
     - Densitat:  1500- 2000 kg/m3 
     - Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres 
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3 de l'UNE 53365. 
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferèncial, descrits a l'UNE 53365. 
Diàmetre i gruix de la paret: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Diàmetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦ 
¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 
¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 
¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 
¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 
¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 
¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 
¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 
¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 
¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 
¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 
¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 
¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 
¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 
¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 
¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 
¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 

¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 
¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0 
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm): 
     - Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 
     - Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm 
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm): 
     - Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 
     - Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm 
- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm 
No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub. 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament 
sobre superfícies planes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones 
subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD7J -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BD7JJ400,BD7JK400,BD7JN140,BD7JE400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d’evacuació d’aigües residuals en canalitzacions 

subterrànies. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a la UNE 53394. 

Les unions han de tenir la resistència definida en la UNE 53365. 

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Designació comercial 

- Referència del material (PE 50A) 

- Diàmetre nominal en mm 

- Gruix nominal en mm 

- Pressió nominal en MPa 



- Any de fabricació 

- UNE 53365 

Material constitutiu: 

- Polietilè d’alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 

- Negre de carboni amb les característiques següents: 

     - Densitat:  1500- 2000 kg/m3 

     - Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres 

Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l’especificat en l’apartat 5.2.3 de la UNE 53365. 

Ha de superar els assaigs d’estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferèncial, descrits a la UNE 53365. 

Diàmetre i gruix de la paret: 
┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Diàmetre   │    Gruix de la paret    │ Tolerància  │ 
│  Nominal    │           (mm)          │   màxima    │ 
│    (mm)     │─────────────────────────│    DN       │ 
│             │ Serie 12.5 │ Serie 8    │   (mm)      │ 
│             │ PN 0,4 MPa │ PN 0,6 MPa │             │ 
│─────────────│────────────│────────────│─────────────│ 
│     110     │     4,2    │    6,6     │    + 1,0    │ 
│     125     │     4,8    │    7,4     │    + 1,2    │ 
│     140     │     5,4    │    8,3     │    + 1,3    │ 
│     160     │     6,2    │    9,5     │    + 1,5    │ 
│     180     │     6,9    │   10,7     │    + 1,7    │ 
│     200     │     7,7    │   11,9     │    + 1,8    │ 
│     225     │     8,6    │   13,4     │    + 2,1    │ 
│     250     │     9,6    │   14,8     │    + 2,3    │ 
│     280     │    10,7    │   16,6     │    + 2,6    │ 
│     315     │    12,1    │   18,7     │    + 2,9    │ 
│     355     │    13,6    │   21,1     │    + 3,2    │ 
│     400     │    15,3    │   23,7     │    + 3,6    │ 
│     450     │    17,2    │   26,7     │    + 4,1    │ 
│     500     │    19,1    │   29,6     │    + 4,5    │ 
│     560     │    21,4    │   33,2     │    + 5,0    │ 
│     630     │    24,1    │   37,4     │    + 5,0    │ 
│     710     │    27,2    │   42,0     │    + 5,0    │ 
│     800     │    30,6    │   47,4     │    + 5,0    │ 
└─────────────────────────────────────────────────────┘ 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0 

- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm): 

     - Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 

     - Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm 

- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm): 

     - Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 

     - Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm 

- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm 

No s’admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub. 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

 Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament 

sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterráneas, 

enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDD1 -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BDD1U020,BDD1A3A0,BDD1U080,BDD1-1KHQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés d'emmotllament i compactació per 

vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació de pou de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Llosa reductora o per a l’adaptació del bastiment 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments, els àrids, l’aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació vigent. L’ú s de fibres està autoritzat en la 

mesura en que siguin compatibles amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats.  No s'han d'admetre 

barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superfí cie interior ha de 

ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No 

s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 

Ha de tenir un color uniforme. 

La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell. 

Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 

Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer galvanitzat separats 

aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície. 

Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de  la norma UNE 127917 

Quantia mí nima d'armadures (peces armades):  

- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 

- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 

- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l’orifici d’apertura 

El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l’àrid, amb un mínim de 20 mm per a lloses i de 15 

mm per a la resta de mòduls. 

Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 

- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 

- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 

- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 

Gruix mínim de paret de les lloses: 

- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 

- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 

Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 

 Irregularitats de la superfície del formigó: 

- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 

- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 

- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 

 Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 

Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 

Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar 

Toleràncies: 

- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 

- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 

 - Gruix de paret:  ± 5% 

 - Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 

- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 

- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 

- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 



     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 

- Planor dels extrems: 

     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 

- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal  

- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 

- Rugositats:  <= 1 mm 

 PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 

L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i perpendicular a l'eix del pou. 

La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 

PEÇA DE BASE: 

L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i perpendicular a l'eix del pou. 

Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar incorporats sòlidament encastats a la 

paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 

Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 

 Alçària dels llits hidràulics: 

- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 mm 

- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 

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

marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

Tots els mò duls, del tipus que sigui, han d’anar marcats amb la següent informació com a mínim: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Número de la norma UNE-EN 1917 

- Data de fabricació (any, mes, dia) 

- Identificació del material constituent de l’element 

  - HM per a tubs de formigó en massa 

  - HA per a tubs de formigó armat 

  - HF per a tubs de formigó amb fibres d’acer 

- Identificació d’una tercera entitat certificadora 

- Diàmetre nominal en mm 

- Alçària útil 

- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 

- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 

- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d’entrada i sortida 

- Identificació de les condicions d’ús diferents de les condicions normals 

- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 

 - Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol 

Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de 

acero. 

UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra de acero y de hormigón 

armado. Complemento nacional de la Norma UNE-EN 1917. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDD1 -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
BDD1- -  BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BDD1-1KHQ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de 
registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la 
norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a 
cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la 
calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de 
vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària 
d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega 
d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una 
superfície cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a 
on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions 
següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 



Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el 
bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o 
dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les 
seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios 
de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDDZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BDDZ51A0,BDDZ6DD0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de 

registre. 

 S'han considerat els elements següents: 

 - Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 

S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes 

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 

 Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s’han de classificar segons la 

norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la 

calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de 

vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 

Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió. 

El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 

Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 

 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria. 

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 

Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d’encastament 

suficient o amb un dispositiu de tancament. 

 La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us normal. 

El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 

S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 

 La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega 

d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 

L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 



 La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie 

cóncava. 

 El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc 

a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 

- Complements per a pou de registre:  

     - Graó d’acer galvanitzat 

     - Graó de fosa 

     - Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub i el pou de registre 

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents: 

- Un o dos elements: 

     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o més elements: 

     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 

Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 

Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Guerxament:  ± 2 mm 

 Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 

Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 

Dimensions dels forats de ventilació: 

- Ranures: 

     - Llargària:  <= 170 mm 

     - Amplària: 

          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 

- Forats: 

     - Diàmetre: 

          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 

L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l’element completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfí cies de contacte entre el 
bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 

Resistència característica a la compressió  del formigó després de 28 dies: 

- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 

- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 

Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 

ELEMENTS DE FOSA: 

 La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o 

dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 

 Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 

 Contingut de sofre:  <= 0,14% 

 GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 

Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 

El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge. 

Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 

La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc. 

Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 

Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 

Allargament a la ruptura:  >= 23% 
 Característiques del galvanitzat: 
- Densitat del metall dipositat:  ≥ 6,4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  ≥ 610 g/m2 
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  ≥ 98,5% 
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 2 mm 

 - Guerxament:  ± 1 mm 

 - Diàmetre del rodó:  - 5% 

 GRAÓ DE FOSA: 

Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 

El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 

Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei. 

A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 

Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 

Allargament a la ruptura:  >= 17% 

 Contingut de perlita:  <= 5% 

Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 

 Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 2 mm 

 - Guerxament:  ± 1 mm 

 FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 

Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una brida d'acer per a la unió de 

la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub. 

La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 

El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 

El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció. 

No ha de tenir porus. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

BASTIMENT I TAPA O REIXA: 

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys  que alterin les 

seves característiques. 

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 

Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

GRAÓ: 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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



4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios 

de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 

ELEMENTS DE FOSA GRIS: 

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

GRAÓ DE FOSA: 

* UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas moldeadas. 

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 

* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua, drenaje y 

alcantarillado. Especificaciones de los materiales. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè 

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’ acord a les condicions del plec. 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega. 
- Al cas de graons d’acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats: 
     - Assaig d’adherència d’un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula d e galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i s’incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDKZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BDKZ3170,BDKZ3171. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de 

registre. 

 S'han considerat els elements següents: 

 - Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 

S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes 

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 

 Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s’han de classificar segons la 

norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la 

calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de 

vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 

Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió. 

El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 

Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 

 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria. 

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 

Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d’encastament 

suficient o amb un dispositiu de tancament. 

 La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us normal. 

El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 

S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 

 La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega 

d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 

L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 

 La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie 

cóncava. 

 El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc 

a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents: 

- Un o dos elements: 

     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o més elements: 

     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 

Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 

Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Guerxament:  ± 2 mm 

 Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 

Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 

Dimensions dels forats de ventilació: 

- Ranures: 

     - Llargària:  <= 170 mm 

     - Amplària: 

          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 

- Forats: 

     - Diàmetre: 

          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 

L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 



ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l’element completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfí cies de contacte entre el 
bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 

Resistència característica a la compressió  del formigó després de 28 dies: 

- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 

- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 

Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 

ELEMENTS DE FOSA: 

 La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o 

dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 

 Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 

 Contingut de sofre:  <= 0,14% 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

BASTIMENT I TAPA O REIXA: 

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys  que alterin les 

seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios 

de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 

ELEMENTS DE FOSA GRIS: 

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè 

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’ acord a les condicions del plec. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i s’incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV -  MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV2 -  ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BEV24300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Termòstats d'ambient amb doble contacte per a muntar superficialment. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'actuar quan la temperatura ambient del local arriba a la temperatura seleccionada a la regleta de selecció. 

Ha de portar incorporat un element per seleccionar la temperatura desitjada. 

Temperatura de treball:  5° - 30°C 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

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

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
-  Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de càrrega i descàrrega, i 
emmagatzematge dels elements. 
- Control de les caracterí stiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat, resposta i consum d’energia, en el 
seu cas, segons especificacions tècniques i referències. 
- Control específic dels elements: 
     - Cicles d’obertura/Tancament 
     - Interval de regulació i escala 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de  realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l’obra. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i 

variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o 

parcial del material rebut. 
 
  



____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BF3 -  TUBS I ACCESSORIS DE FOSA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BF3A8480,BF3D38F0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tub cilíndric  i els accessoris, d'acer de fosa dúctil. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Tub amb un extrem llis i l'altre en forma de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat, amb recobriment exterior de zinc i capa 

d'acabat de vernis i recobriment interior de morter de ciment centrifugat. 

- Accessori per a derivacions en canalitzacions amb ramals de sortida de la conducció principal, amb el mateix diàmetre del cos 

principal o bé amb un diàmetre inferior (derivacions reduïdes), amb la superfí cie interior recoberta per una capa de 0,35 micres de 

gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi i amb la superfície exterior recoberta amb vernís. 

     - Accessori amb ramal de 90°: peça cilíndrica en forma de T amb una derivació a 90° 

     - Accessori amb ramal a 45°: peça en forma d'Y amb una derivació a 45° 

- Colze cilíndric per a derivacions de 90°, 45°, 22°30' o 11°15', amb la superfície interior recoberta per una capa de 0,35 micres de 

gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi i amb la superfí cie exterior recoberta amb vernís. 

- Accessoris per a la reducció del diàmetre de canalitzacions, sense modificar-ne la seva direcció. No s'inclouen les tes reduïdes 

considerades fonamentalment com a accessoris per a derivacions. La superfí cie interior esta recoberta per una capa de 0,35 micres 

de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi i la superfície exterior esta recoberta amb vernís. 

     - Con de reducció: Peça cilíndrica en forma de tronc de con 

     - Placa de reducció: Peça circular amb mides d’acoblament corresponents a brides de diferent diàmetre nominal en cada cara i 

amb una perforació circular del diàmetre corresponent al diàmetre nominal de l’acoblament menor 

- Accessoris d'unió  per a canalitzacions amb la superfície exterior recoberta amb vernís. 

     - Maniguet de connexió: Peça cilíndrica amb un dels extrems en forma de campana i l'altre amb brida, o un amb brida i l'altre llis, 

o bé, tots dos en forma de campana 

     - Brida cega 

     - Unió per testa amb dues brides exemptes, dues anelles elastomèriques d'estanquitat i un maniguet de reacció 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Con de reducció: 

      - Dues unions de campana amb anella elastomèrica 

     - Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 

     - Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 

     - Dues unions per testa 

- Con i placa de reducció: 

     - Dues unions embridades amb anella elastomèrica 

- Derivació: 

     - Peç a amb els tres extrems en forma de campana 

     - Peça amb dos extrems en forma de campana i ramal embridat segons el tipus d'unió requerida en el següent element del ramal 

que se'n derivi 

- Colze: 

     - Unió  de campana amb anella elastomèrica 

     - Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 

     - Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 

     - Unió per testa amb brides exemptes, anelles i maniguets de reacció 

- Maniguet de connexió:  

     - Una unió  embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat 

     - Una unió  embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 

     - Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat i contrabrida de tracció 

     - Una unió  embridada i acabat llis per l'altre extrem 

     - Dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat 

     - Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

A l'extrem de campana hi ha d'haver: 

- Un allotjament per a l'anella elastomèrica 

 - Quan el sistema d'unió sigui amb contrabrida, una contrabrida d'acer de fosa dúctil 

 - Suport cilíndric per al centrat de l'extrem llis 

 - Un eixamplament per a permetre els desplaçaments angulars i longitudinals dels tubs o peces contigües 

 - L'exterior de la campana ha d'acabar en un ressalt al voltant de la seva boca per a què s'hi agafin els cargols de cabota, que 

pressionen la contrabrida contra l'anella elastomèrica 

 Les unions amb contrabrida de tracció estaràn formades per: 

- Un cordó de soldadura situat a l'extrem llis del tub 

 - Una anella d'acer de fosa dúctil de tracció circular oberta amb forma exterior esfèrica convexa i una secció trapezoidal 

 - Una contrabrida que provoca el tancament de l'anella, provista de bulons que es fixen al collarí de la campana i bloqueja el 

tancament 

 En les unions embridades cada brida ha d'incorporar els junts d'estanquitat i el 50% dels cargols i femelles amb les seves volanderes. 

En les unions per testa queden incloses les dues brides, l'anella elastomèrica, el maniguet de reacció, els rodons roscats i les 

femelles. 

En la unió per testa amb brides exemptes, anelles i maniguets de reacció, queden incloses les dues brides, l'anella elastomèrica, el 

maniguet de reacció, els rodons roscats i les femelles. 

L'anella elastomèrica ha de portar les dades següents: 

- Les sigles del fabricant 

 - El diàmetre nominal 

 - Indicació de la setmana de fabricació 

 - Indicació de l'any de fabricació 

 No ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 

La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjançant soldadura o d'altres procediments, sempre 

que estiguin garantitzats pel fabricant. 

L'anella elastomèrica ha de proporcionar estanquitat al junt. 

En canalitzacions d'aigua potable, el revestiment interior no ha de contenir cap element soluble ni cap producte que pugui donar 

qualsevol sabor o olor a l'aigua. 

En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte. 

El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 

El recobriment ha de quedar ben adherit. 

Temperatura màxima d'utilització contínua de l'anella elastomèrica: 

- Per a aigua:  70°C 

- Per a hidrocarburs:  60°C 

 Resistència a la tracció:  >= 420 MPa 

TUBS: 

El tub ha de ser recte. 

Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits 

de tolerància del gruix de la paret. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els tubs han de  ser fabricats per centrifugació en motlle metàl·lic i estaran dotats d’una campana que en el seu interior ha d’allotjar 
un anell de cautxú per assegurar l’estanquitat perfecte a la unió entre tubs consecutius. Aquesta unió ha de ser d’un disseny tal 
que permeti desviacions angulars i aïllament elèctric entre tubs, així  com un bon comportament envers la inestabilitat del terreny, i 
ha de ser del tipus automàtic flexible. 

L'extrem llis que ha de penetrar en la campana ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada. 

La superfície del recobriment de morter, no ha de tenir incrustacions, esquerdes ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, 

depressions o estries pròpies del prodés de fabricació. 

Rectitud (si el tub es fa rodar sobre dos carrils equidistants 4 m): Fletxa <= 7 mm 

Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 230 Brinell 

 Allargament fins al trencament:  >= 10% 

Característiques del recobriment exterior: 

- Densitat de cinc:  >= 130 g/m2 

- Gruix de la capa d'acabat (vernís):  >= 70 micres 

 Característiques hidràuliques: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Diàmetre  │ Pressió prova │ Pressió funcionament │ Pressió màxima  │ 
│ Nominal   │  hidràulica   │      normal          │                 │ 

│           │   (bar)       │      (bar)           │     (bar)       │ 
│───────────│───────────────│──────────────────────│─────────────────│ 

│  <= 150   │               │       64             │         77      │ 
│     200   │     50        │       62             │         74      │ 
│     250   │               │       54             │         65      │ 
│     300   │               │       49             │         59      │ 

│───────────│───────────────│──────────────────────│─────────────────│ 
│     350   │               │       45             │         54      │ 



│     400   │               │       42             │         51      │ 
│     450   │     40        │       40             │         48      │ 
│     500   │               │       38             │         46      │ 
│     600   │               │       36             │         43      │ 

│───────────│───────────────│──────────────────────│─────────────────│ 
│     700   │               │       34             │         41      │ 

│     800   │     32        │       32             │         38      │ 
│     900   │               │       31             │         37      │ 
│    1000   │               │       30             │         36      │ 

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

Toleràncies: 

- Diàmetre interior: + sense límit, - 10 mm 

- Llargària:  ± 30 mm 

 - Rectitud:  <= 0,125% llargària del tub 

 - Ovalitat: 

     - Diàmetre nominal <= 200:  Mateixa tolerància que Diàmetre Exterior 

     - Diàmetre nominal de 250 a 600:  <= 1% 

     - Diàmetre nominal > 600:  <= 2% 

Característiques dimensionals i toleràncies: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Diàmetre│Diàmetre        │Gruix           │Gruix         │Ample    │ 
│Nominal │exterior        │paret           │revest.       │fisures  │ 

│        │                │                │interior      │ màxim   │ 
│────────│────────────────│────────────────│──────────────│─────────│ 

│ (mm)   │ (mm)    │ (mm) │ (mm)   │ (mm)  │ (mm)  │ (mm) │  (mm)   │ 
│        │         │+1 mm │        │ +sense│       │      │         │ 

│        │         │      │        │ límit │       │      │         │ 
│────────│─────────│──────│────────│───────│───────│──────│─────────│ 

│   60   │  77     │ -1,2 │  6,0   │ - 1,3 │  3,5  │ -1,5 │   0,8   │ 
│   80   │  98     │ -2,7 │        │       │       │      │         │ 

│────────│─────────│──────│────────│───────│───────│──────│─────────│ 
│  100   │ 118     │ -2,8 │  6,1   │ - 1,4 │       │      │         │ 
│  125   │ 144     │ -2,8 │  6,2   │ - 1,4 │       │      │         │ 

│  150   │ 170     │ -2,9 │  6,3   │ - 1,5 │  3,5  │ -1,5 │   0,8   │ 
│  200   │ 222     │ -3,0 │  6,4   │ - 1,5 │       │      │         │ 
│  250   │ 274     │ -3,1 │  6,7   │ - 1,6 │       │      │         │ 
│  300   │ 326     │ -3,3 │  7,2   │ - 1,6 │       │      │         │ 

│────────│─────────│──────│────────│───────│───────│──────│─────────│ 
│  350   │ 378     │ -3,4 │  7,7   │ - 1,7 │       │      │         │ 
│  400   │ 429     │ -3,5 │  8,1   │ - 1,7 │       │      │         │ 

│  450   │ 480     │ -3,6 │  8,6   │ - 1,8 │  5    │ -2,0 │   1,0   │ 
│  500   │ 532     │ -3,8 │  9,0   │ - 1,8 │       │      │         │ 
│  600   │ 635     │ -4,0 │  9,9   │ - 1,9 │       │      │         │ 

│────────│─────────│──────│────────│───────│───────│──────│─────────│ 
│  700   │ 738     │ -4,3 │ 10,8   │ - 2,0 │       │      │         │ 

│  800   │ 842     │ -4,5 │ 11,7   │ - 2,1 │  6    │ -2,5 │   1,2   │ 
│  900   │ 945     │ -4,8 │ 12,6   │ - 2,2 │       │      │         │ 

│ 1000   │1048     │ -5,0 │ 13,5   │ - 2,3 │       │      │         │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 9 

Tolerància gruix paret: 

     - Gruix paret 6 mm:  - 1,3 mm 

     - Gruix paret > 6 mm:  - (1,3 + 0,001 Diàmetre nominal) 

 Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 545. 

ACCESSORIS: 

En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels 

límits de tolerància del gruix de la paret. 

En els accessoris de reducció, els extrems han d’acabar amb un tall perpendicular a l’eix i sense rebaves.  

En la unió per testa, els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

En els maniguets amb un extrem llis, aquest ha d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

La superfície interior dels maniguets de connexió ha d'estar recoberta amb una capa de 0,35 micres de gruix de resines epoxi 

aplicades per electroforesi. 

En el con de reducció, els extrems de la peça han de ser en forma de campana, amb brida fixa per a fer les unions, o bé, llisos, 

segons el tipus d'unió previst. 

Les característiques dimensionals han de complir les especificacions de la UNE-EN 545. 

Gruix paret i pressió de prova hidràulica: 

┌──────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre │ Gruix │ Pressió prova  │ 

│Nominal  │ paret │  hidràulica    │ 
│ (mm)    │  (mm) │     (bar)      │ 

│─────────│───────│────────────────│ 
│>= 80    │  7,0  │     25         │ 
│  100    │  7,2  │     25         │ 
│  125    │  7,5  │     25         │ 
│  150    │  7,8  │     25         │ 
│  200    │  8,4  │     25         │ 
│  250    │  9,0  │     25         │ 
│  300    │  9,6  │     25         │ 
│  350    │ 10,2  │     16         │ 
│  400    │ 10,8  │     16         │ 
│  500    │ 12,0  │     16         │ 
│  600    │ 13,2  │     16         │ 
│  700    │ 14,4  │     10         │ 
│  800    │ 15,6  │     10         │ 
│  900    │ 16,8  │     10         │ 
│ 1000    │ 18,0  │     10         │ 
│ 1200    │ 20,4  │     10         │ 
│ 1400    │ 22,8  │     10         │ 
│ 1500    │ 24,0  │     10         │ 
│ 1600    │ 25,2  │     10         │ 
│ 1800    │ 27,6  │     10         │ 

└──────────────────────────────────┘ 

 

Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 12 

Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 250 Brinell 

 Allargament fins al trencament:  >= 5% 

 Gruix de la capa de recobriment:  >= 70 micres 

 Toleràncies: 

- Gruix paret:  + sense límit 

     - Gruix paret 7 mm:  - 2,3 mm 

     - Gruix paret > 7 mm:  - (2,3 + 0,001 Diàmetre nominal) mm 

 - Llargària: 

     - Unions de campana:  ± 20 mm 

     - Unions embridades:  ± 10 mm 

 Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 545. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

TUBS: 

S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 

La disposició dels tubs en les piles pot ser: 

- Amb els extrems de campana capiculats per capes 

- Amb els extrems de campana tots en el mateix sentit. Cada capa s'ha de separar mitjançant separadors 

- Amb els extrems de campana capiculats en els tubs d'una mateixa capa i girant cada capa 90° respecte de la inferior 

Màxim nombre de capes en la pila en funció de la disposició dels tubs: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│   DN   │       Extrems        │  Extrems en el mateix sentit o  │ 
│  (mm)  │ capiculats per capes │ capiculats en una mateixa capa  │ 

│        │                      │i girant cada capa 90° respecte  │ 
│        │                      │         de la inferior          │ 

│────────│──────────────────────│─────────────────────────────────│ 
│   60   │          89          │               33                │ 
│   80   │          70          │               30                │ 
│  100   │          58          │               27                │ 
│  125   │          47          │               24                │ 
│  150   │          40          │               22                │ 
│  200   │          31          │               18                │ 
│  250   │          25          │               16                │ 
│  300   │          21          │               14                │ 
│  350   │          18          │               12                │ 
│  400   │          16          │               11                │ 



│  450   │          14          │               10                │ 
│  500   │          12          │                8                │ 
│  600   │          10          │                7                │ 
│  700   │           7          │                5                │ 
│  800   │           6          │                4                │ 
│  900   │           5          │                4                │ 
│ 1000   │           4          │                3                │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

* UNE-EN 545:1995 Tubos accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para las canalizaciones de agua. 

Prescripciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El fabricant ha de subministrar la documentació on han de constar  les dades següents, indicant el número de tub assajat: 
- Resultats dels assaigs mecànics (1 tub cada 50): 
     - Resultats d’assaigs de tracció (límit elàstic a 0,2 %, resistència de trencament i allargament) 
     - Duresa Brinnell 
- Resultats de mesures geomètriques: 
     - Longitud 
     - Diàmetre exterior 
     - Diàmetre interior de la campana 
     - Ovalització 
- Resultats dels controls sobre el revestiment (1 tub per torn de fabricació): 
     - Gruix de fosa 
     - Quantitat de zinc (densitat superficial) 
     - Gruix de ciment 
     - Gruix del vernís bituminós 
Cada tub ha de portar indicat de forma indeleble en un lloc visible les següents dades, com a mínim: 
 - Diàmetre nominal  
- Classe d’espessor de la canonada  
- Tipus d’endoll 
- Identificació de fosa dúctil  

- Identificació del fabricant 

- Data de fabricació 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Controls de fabricació: 
- L’empresa subministradora dels tubs ha d’avisar a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació de l’inici de la campanya de 
fabricació, per tal d’enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. L’inspector enviat ha de ten ir accés als registres de control de 
qualitat on figuren les mesures de paràmetres dimensionals o mecà nics considerats per la norma UNE-EN 545 i ISO 4179 (per al 
revestiment de ciment). En el transcurs d’aquesta visita, prèvia al començament de la producció dels tubs per a l’obra concreta, 
s’han de realitzar els controls següents: 
     - Comprovació de l’homologació del producte, de la fà brica i dels procediments de fabricació i d’autocontrol de qualitat segons 
ISO-9002, i de la seva vigència. 
     -  Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als documents que identifiquen 
els controls realitzats sobre els tubs acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d’acceptació i 
rebuig, i tractament de les disconformitats. 
     - Examen de la documentació  que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui suficient i en el seu defecte, 
demanar-ne més. 
     - Comprovació del marcatge identificador dels tubs a lliurar, i de la correspondència entre aquesta marca i la identificació de les 
proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i els tubs del lot. 
     - Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’ aplicació efectiva dels controls. 
     - Examen de la zona d’emmagatzematge i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega dels tubs. 
- S’ha de pode r realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la fabricació corresponent a 
l’obra i dels controls efectuats. 
Controls de recepció a obra.  Per a cada lot de subministrament de tubs, s’han de realitzar les comprovacions següents: 
- Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació qu e empara l’entrega de cada lot. 
- Inspecció  visual, (aspecte, proteccions i danys durant el transport, possibilitat de reparacions, etc) 
- Control dimensional, amb especial vigilà ncia de les possibles ovalitzacions. 
- Estat del revestiment de ciment 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir els criteris que indiqui la DF i els corresponents a les normatives d’aplicació en cada cas. En cas de realitzar 
assaigs de contrast a la recepció, les provetes s’han d’ extreure de l’extrem mascle dels tubs. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’han d’ acceptar els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions Tècniques del 
Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia corresponent. 
Els criteris d’acceptació després de reparació, i de rebuig han d’estar conformes amb les Normes vigents segons el Plec de 
condicions del Projecte  i el Contracte que regula l’execució de les obres. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB1 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BFB1L420,BFB19450,BFB1C450. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d’aigua a pressió a temperatures fins a 40°C. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 

exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 

aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

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

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

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 

Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 

Els tubs han d’anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació  entre marques =< 1 m), de manera 

permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d’iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que e l 

emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n’afectin a la llegibilitat. 

La informació mínima requerida ha de ser la següent: 

- Referència a la norma EN 12201 

- Identificació del fabricant 

- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 

- Sèrie SDR a la que pertany 

- Material i designació normalitzada 

- Pressió nominal en bar 

- Període de producció (data o codi) 

Les bobines han d’anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la bobina  

El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari. 

Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal): 

0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 

20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 

30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn 

Índex de fluïdesa: 

- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):   0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 

¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 

¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+ 

Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 



¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 

Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 

¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+ 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 

El tub subministrat en rotlles ha d’enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 

El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: 

Generalidades. 

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). 

Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 

2: Tubos. 

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). 

Parte 2: Tubos. 

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno 

(PE). Parte 2:Tubos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 

- Nom o marca del fabricant 

- Per a tubs dn<=32 mm 

     - Dià metre exterior nominal x gruix paret 

- Per a tubs dn>32 mm 

     - Diàmetre exterior nominal, dn 

     - SDR 

- Grau de tolerància 

- Material i designació 

- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 

- Referència al fluid intern que transporta el tub 



- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d’identificació grogues 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 
- Contrastar la documentació  amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a 
tubs i accessoris). 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB3 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BFB37320. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tubs de polietilè de densitat mitjana per a canalitzacions soterrades de transport i distribució de combustibles gasosos a temperatures 

de 40°C com a màxim. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 

exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 

aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

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

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

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa, ha d'estar neta i no ha de tenir defectes que puguin perjudicar les seves 

propietats funcionals. 

Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 

Mesures nominals i toleràncies màximes de gruix de paret: 
+------------------------------------------------ + 

¦       ¦      Pressió màxima de treball (bar)    ¦ 
¦       ¦-----------------------------------------¦ 
¦       ¦                  SDR                    ¦ 

¦  DN   ¦      17,6         ¦        11           ¦ 
¦       ¦-------------------¦---------------------¦ 

¦ (mm)  ¦Gruix  ¦Tolerància ¦ Gruix  ¦Tolerància  ¦ 
¦       ¦nominal¦ de gruix  ¦nominal ¦de gruix    ¦ 
¦       ¦ (mm)  ¦   (mm)    ¦  (mm)  ¦  (mm)      ¦ 

¦-------¦-------¦-----------¦--------¦------------¦ 
¦  20   ¦ 2,3   ¦   + 0,40  ¦  3,0   ¦  + 0,40    ¦ 
¦  25   ¦ 2,3   ¦   + 0,40  ¦  3.0   ¦  + 0,40    ¦ 
¦  32   ¦ 2,3   ¦   + 0,40  ¦  3,0   ¦  + 0,40    ¦ 
¦  40   ¦ 2,3   ¦   + 0,50  ¦  3,7   ¦  + 0,50    ¦ 
¦  50   ¦ 2,9   ¦   + 0,50  ¦  4,6   ¦  + 0,60    ¦ 
¦  63   ¦ 3,6   ¦   + 0,60  ¦  5,8   ¦  + 0,70    ¦ 
¦  75   ¦ 4,3   ¦   + 0,70  ¦  6,8   ¦  + 0,80    ¦ 
¦  90   ¦ 5,2   ¦   + 0,80  ¦  8,2   ¦  + 1,00    ¦ 

¦ 110   ¦ 6,3   ¦   + 0,90  ¦ 10,0   ¦  + 1,20    ¦ 
¦ 125   ¦ 7,1   ¦   + 1,00  ¦ 11,4   ¦  + 1,30    ¦ 
¦ 140   ¦ 8,0   ¦   + 1,00  ¦ 12,7   ¦  + 1,40    ¦ 
¦ 160   ¦ 9,1   ¦   + 1,20  ¦ 14,6   ¦  + 1,70    ¦ 
¦ 180   ¦10,3   ¦   + 1,30  ¦ 16,4   ¦  + 1,90    ¦ 
¦ 200   ¦11,4   ¦   + 1,40  ¦ 18,2   ¦  + 2,10    ¦ 

¦ 225   ¦12,8   ¦   + 1,50  ¦ 20,5   ¦  + 2,30    ¦ 
¦ 250   ¦14,2   ¦   + 1,70  ¦ 22,7   ¦  + 2,50    ¦ 
¦ 280   ¦15,9   ¦   + 1,80  ¦ 25,4   ¦  + 2,80    ¦ 
¦ 315   ¦17,9   ¦   + 2,00  ¦ 28,6   ¦  + 3,10    ¦ 
¦ 355   ¦20,2   ¦   + 2,30  ¦ 32,2   ¦  + 3,50    ¦ 
¦ 400   ¦22,8   ¦   + 2,50  ¦ 36,4   ¦  + 3,90    ¦ 

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

- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 
 +-----------------------------+ 
¦  DN   ¦      Ovalació       ¦ 
            absoluta (mm)     ¦ 

¦       ¦---------------------¦ 
¦ (mm)  ¦   tub recte         ¦ 
¦-------¦---------------------¦ 
¦  20   ¦     ± 1,2           ¦ 
¦  25   ¦     ± 1,2           ¦ 
¦  32   ¦     ± 1,3           ¦ 
¦  40   ¦     ± 1,4           ¦ 
¦  50   ¦     ± 1,4           ¦ 
¦  63   ¦     ± 1,5           ¦ 
¦  75   ¦     ± 1,6           ¦ 
¦  90   ¦     ± 1,8           ¦ 
¦ 110   ¦     ± 2,2           ¦ 
¦ 125   ¦     ± 2,5           ¦ 
¦ 140   ¦     ± 2,8           ¦ 
¦ 160   ¦     ± 3,2           ¦ 
¦ 180   ¦     ± 3,6           ¦ 
¦ 200   ¦     ± 4,0           ¦ 
¦ 225   ¦     ± 4,5           ¦ 
¦ 250   ¦     ± 5,0           ¦ 
¦ 280   ¦     ± 9,8           ¦ 
¦ 315   ¦    ± 11,1           ¦ 
¦ 355   ¦    ± 12,5           ¦ 
¦ 400   ¦    ± 14,0           ¦ 
+-----------------------------+ 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 1555. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno 

(PE). Parte 2:Tubos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 

- Nom o marca del fabricant 

- Per a tubs dn<=32 mm 

     - Dià metre exterior nominal x gruix paret 

- Per a tubs dn>32 mm 

     - Diàmetre exterior nominal, dn 

     - SDR 

- Grau de tolerància 

- Material i designació 

- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 

- Referència al fluid intern que transporta el tub 



- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d’identificació grogues 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 
- Contrastar la documentació  amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a 
tubs i accessoris). 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFBA -  ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A DERIVACIONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BFBA6282,BFBA6484. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Accessoris de polietilè per a conduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i distribució  d'aigua amb una temperatura fins a 

40°C 

- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i distribució de gas amb una temperatura fins a 

40°C  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 

exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 

aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

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

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

L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 

No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 

Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs. 

Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir soldadures intermitges. 

Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
+---------------------------------------------------------------------+ 

¦  Accessoris de Baixa densitat   ¦   Accessoris de Mitja densitat    ¦ 
¦  Accessoris d'Alta densitat     ¦                                   ¦ 
¦---------------------------------¦-----------------------------------¦ 

¦ - Nom o marca comercial del     ¦    - La inscripció: GAS           ¦ 
¦   fabricant                     ¦    - UNE 53-333                   ¦ 

¦ - Diàmetre nominal i sèrie del  ¦    - SRD i Diàmetre nominal       ¦ 
¦   tub SDR                       ¦    - Identificació del fabricant  ¦ 

¦ - Informació del fabricant      ¦    - Any de fabricació            ¦ 
¦ - Intèrval de SDR de fusió      ¦    - Referència del material:     ¦ 

¦ - Referència del material:      ¦      MDPE                         ¦ 
¦    PE 40  (Baixa densitat)      ¦                                   ¦ 
¦    PE 100 (Alta densitat)       ¦                                   ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------¦ 

¦  Tot en aquest mateix ordre                                         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A PRESSIÓ: 

El material ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 12201-3. 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA: 

Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc 

Esforç tangencial de treball/Pressió nominal:  5,0 

 Pressió màxima de treball:  <= 4 bar 

 Temperatura de treball:  <= 40°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Per unitats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 

S'ha d'evitar col·locar la tuberia directament al terreny, col·locant una fusta o cartró comprimit que no fan malbé el polietilè. 

No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i dissolvents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A PRESSIÓ: 

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: 

Generalidades. 

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). 

Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN 12201-3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 3: 

Accesorios. 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA: 

UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones enterradas de distribución de 

combustibles gaseosos. Características y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Sobre l’etiqueta dels accessoris per a les canonades per al subministrament d’aigua a pressió hi ha de constar la següent informació 

com a mínim: 

- Número de la EN  12201 

- Material i designació normalitzada 

- Interval de pressió en bar 

- Tolerància (només per als accessoris amb extrem mascle) dn=>280 mm 

- Interval de SDR de fusió 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 
- Contrastar la documentació  amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a 
tubs i accessoris). 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
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BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 



BFWB1905,BFWB1C05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions 

d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no 

han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
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BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFWB -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BFWB1905,BFWB1C05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions 

d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no 

han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
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BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BFYB1R42,BFYB1U42,BFYB1L42,BFYB1905,BFYB1C05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 

 - Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques prò pies 

del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
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BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
BFYB -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BFYB1R42,BFYB1U42,BFYB1L42,BFYB1905,BFYB1C05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 

 - Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques prò pies 

del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 



 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG1A -  ARMARIS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG1A0820. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta. 

S'han considerat els tipus de serveis següents: 

- Interior 

 - Exterior 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat 

per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 

Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 

El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 

Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm 

 Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. 

INTERIOR: 

La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 

Grau de protecció per a interior (UNE 20-324):  >= IP-427 

 EXTERIOR: 

La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts d'estanquitat que garanteixin el grau de protecció. 

Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324):  >= IP-557 

  
 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG1N -  CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS ELÈCTRICS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG1N3210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Centralització de comptadors monofàsics o trifàsics. 

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. 

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 
 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 60439-1:2001 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Conjuntos de serie y conjuntos derivados de serie. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 



 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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 

 OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol· licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l’adequació als 
requisits del projecte i la Companyia Subministradora. 
- Controlar del fabricant la generació d’esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció.  
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament 
- Verificar les característiques dels elements de mesura 
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de mesura. 
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Es comprovarà la totalitat dels materials. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG22TH10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

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 l’exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d’halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i sense perill per a l'usuari 

i el seu entorn. 

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. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas 

para tubos y accesorios. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

 - Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació  als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs  
- Assaigs: 

     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

     - Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

     - Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/  UNE-EN ISO 1461 

 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació  de safates i aleatòriament un tub de 
cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

OPERACIONS DE CONTROL EN TU BS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i elements d’unió. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec. 
     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes caracterí stiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1): 
     - Resistència a compressió 
     - Impacte  
     - Assaig de corbat 
     - Resistència a la propagació de la flama  
     - Resistència al calor 
     - Grau de protecció 
     - Resistència a l’atac químic 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s’ha de poder 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les 
normes de procediment de cada assaig concret. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS 

DE SERVEIS: 
No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qua litat 
del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció  visual o les comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d’identificació  segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4. 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
BG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 



BG319320. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de 

coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 

S’han considerat els tipus de cables següents: 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur 

de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material 

lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics  i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 

exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 

aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

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

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

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022. 

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 

L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 

- Cables unipolars:  

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

- Com a conductor neutre: Blau 

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

- Cables tetrapolars: 

- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │ 
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│ 

│Gruix (mm)   │ 0,7  │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 

 Tensió màxima admissible (c.a.): 

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 

Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat) 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de 

fase. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions  de la 

norma UNE 21123-4. 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de 
fase. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En bobines. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos. 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 

UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 

* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de 

polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de 

polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tipus de conductor 

 - Secció nominal 

 - Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 

 - Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 

 OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d’identificació 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que s’especifica en la taula d’assaigs i de 
quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en 
cada cas: 

     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 

     - Resistència d’aïllament (REBT) 

     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 

     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF 
quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat.  

     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

     - Despreniment d’halògens:  1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o 
empresa especialitzada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 



Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es 
realitzaran a totes les bobines. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà  un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota 
o part del material que la composa. 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW1 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGW1A000,BGW1N000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 

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. 
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BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHG -  EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
BHGA -  CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BHGAU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Centres de comandament i control de les instal·lacions d'enllumenat. 
 Es contemplen els següents elements: 
- Armari metàl·lic 
- Equips de contatge 

- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a l’accionament, comprobació i modificació dels paràmetres de funcionament 
de les instalacions d’enllumenat 

ARMARI METÀL·LIC: 
 Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i 
orificis per a la seva fixació. 

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
 La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts mitjançant panys de triple acció amb varilla d’acer 
inoxidable i maneta metàl·lica proveïda de clau normalitzada per companyia i suport per a bloquejar amb cadenat. 
Les portes han de ser plegades en el seu perímetre. 

Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 

El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 
Ha de tenir un sostre inclinat per a la protecció contra la pluja. 
Ha de tenir uns anells de suspensió a la part superior per a la seva manipulació durant les operacions de transport i col·locació. 
Aquest anells s’han de poder enretirar un cop l’armari es trobi a la seva posició definitiva.  

Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. 
Ha d’ estar pintat exteriorment amb pintura normalitzada RAL 7032. 
Ha de tenir il·luminació interior amb portalàmpades estanc. 
Ha de tenir una presa de corrent per a les operacions de manteniment a dintre de l’armari. 
A l’interior del mòdul de companyia hi han d’anar els comptadors d’activa i reactiva, així com els rellotges de discriminació horària. 
La porta del mòdul de companyia ha d’incorporar un pany normalitzat per la mateixa companyia per facilitar les operacions de 
lectura de comptadors, així com les de reparació i manteniment pròpies de la seva responsabilitat. 
Al mòdul d’abonat hi han d’anar els elements de comandament i protecció per a un màxim de quatre sortides. Ha d’estar preparat 
per a la connexió del sistema centralitzat d’encesa. 
A la part interior de la porta de l’abonat hi constarà un esquema elèctric de la instal·lació amb el valor de les proteccions tèrmiques 
i diferencials. 
Tots els mecanismes han d’anar muntats en caixes de doble aïllament. Les caixes han de tenir forats per a la ventilació i per evitar 
la condensació al seu interior. 
Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s’hagin de manipular des de l’exterior han de tenir la corresponent obertura. 
A la porta d’abonat hi ha d'haver un portanotes a on s’hi han d’anotar els avisos i instruccions especials que es puguin produir. 
 Material de la planxa: AISI 304 
Gruix de la xapa d'acer: >= 2 mm 
Potència màxima admissible: 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 380 V: 31,5 kW 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 220 V: 20 kW 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 2.0 alimentats a 220 V: 20 kW 

EQUIP DE CONTATGE: 

Comptador d'inducció per a corrent altern format per: 

- Sòcol-caixa de borns 

- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 

- Tapaborns de material aïllant premsat 

- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic 

- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior 

Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura excessiva o descàrrega elèctrica. 

No han de propagar foc. 

Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua. 

Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions radioelèctriques. 

Els tres primers elements s'han de poder precintar. 

Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V 

 Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A 

 Freqüència:  50 Hz 

 Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament 

Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X 

 Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir 
 ACTUADOR LOCAL: 
 Ha d’estar format per els següents aparells: 
- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l’alba i del ocàs i canvi automàtic de l’hora hivern/estiu i possibilitat de correcció de ± 
127 minuts sobre les hores d’alba i ocàs. Reserva de marxa de 10 anys  
- Contactors de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores fixes 
- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesures de tensió, intensitat, potència activa i reactiva, factor de potència i 
comptadors d’ energia activa i reactiva i d’hores de funcionament. 
- Entrades digitals per contactes lliures de tensió per als registres dels salts de les proteccions, selector de manual o automàtic, 
fotocèl·lula, etc. 
- Entrada analògica lliure de 4 - 20 mA 
- Registres de memòria RAM per a emmagatzemar històrics: 
     - fins a 2469 registres de mesures elèctriques 
     - fins a 2869 registres d’alarmes o esdeveniments 
- Canal de comunicacions RS232 optoaïllat per a la connexió d’un mò dem telefònic o radio 



- Canal de comunicacions RS485 optoaïllat per a la connexió  a altres elements del sistema de control 
- Muntatge en rail DIN 35 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

* UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP). (CEI 529: 1989). 

UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de clases 0,5, 1 y 2. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHG -  EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
BHGW -  MATERIALS  AUXILIARES PER A CENTRES DE COMANDAMENT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BHGWU001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Petit material auxiliar de connexió  i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva 

qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
 Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un armari de protecció i control d'enllumenat públic 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 

BN12 -  VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BN1216G0,BN12-0XFV. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per: 

- Cos amb connexió per brides 

 - Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 

 - Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 

 En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 

Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
BN12 -  VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
 
BN12- -  VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BN12-0XFV. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexió per brides 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
 
 



2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
BN85 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE BOLA AMB BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BN8525A0,BN8525D0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Vàlvula de retenció de bola de 10 bar de pressió nominal, de fosa i amb connexió per brides. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per: 

- Cos amb connexió per brides 

 - Tancament manual per maneta accionant una bola amb un forat cilíndric diametral que gira 90° 

 - Assentaments d'estanquitat per a la bola 

 - Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament 

 - Dispositiu de retenció per molla per actuar sobre la bola. 

 El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del sentit de circulació del fluid, i la pressió de treball de la vàlvula. 

Materials: 

- Bola:  Acer inoxidable 

- Elements d'estanquitat:  Tefló 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BNZ1 -  CARRETS DE DESMUNTATGE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BNZ115G0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Carrets extensibles d'acer per a muntatge de vàlvules, de 500 o 1000 mm de diàmetre nominal i de 10 bar de pressió nominal. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per: 

- Dos cossos d'acer inoxidable, mascle i femella, amb brides i maniguets lliscants 

 - Tancament d'estanquitat mitjançant junt de doble llavi 

 Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits 

de tolerància del gruix de la paret. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

Tipus d'acer:  AISI-304 

 Llargària màxima carret mesurada entre brides: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Diàmetre nominal carret (mm) │   Llargària màxima segons PN brida    │ 
│                              │───────────────────────────────────────│ 

│                              │brida PN 10 │brida PN 16 │brida PN 25  │ 
│──────────────────────────────│────────────│────────────│─────────────│ 

│            500               │    285     │    305     │    325      │ 
│           1000               │    315     │    365     │    425      │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR30- -  ADOB MINERAL SÒLID DE FONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BR30-0XRF. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Adob mineral sòlid per al condicionament químic del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 



- Adobs simples: 
     - Nitrat càlcic 15% GR 
     - Sulfat amònic 21% GR 
     - Nitrat amònic 33,5% GR 
     - Superfosfat de calç 18% GR 
     - Superfosfat de calç 45% GR 
     - Sulfat potàsic 50-52% Crs 
- Adobs binaris: 
     - Nitrat potàsic (13-0-46%) GR 
     - Fosfat biamònic (13-46-0%) GR 
- Adobs ternaris: 
     - (12-12-17% 2MgO) GR 
     - (15-5-20% 2MgO) GR 
     - (20-5-10% 3,2MgO) GR 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions. 
Estat físic: 
- GR:  Sòlid granulat 
- CrS:  Sòlid cristal·lí 
Riquesa (Percentatge expressat en p/p): 
- Nitrat càlcic 15% GR:  >= 15% N 
- Sulfat amònic 21% GR:  >= 21% N 
- Nitrat amònic 33,5% GR:  >= 33,5% N 
- Superfosfat de calç 18% GR:  >= 18% P2O5 
- Superfosfat de calç 45% GR:  >= 45% P2O5 
- Sulfat potàsic 50-52% Crs:  >= 50-52% K2O 
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR:  >= 13% N i 46% K2O 
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR:  >= 13% N i 46% P2O5 
- (12-12-17% 2MgO) GR:  >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2O+2MgO 
- (15-5-20% 2MgO) GR:  >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+2MgO 
- (20-5-10% 3,2MgO) GR:  >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2O+3,2MgO 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Designació del producte que conté 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Estat físic 
- Composició química 
- Solubilitat 
- Reacció 
- Riquesa 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la 
disposició de l'etiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els 
assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de: 
     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 

     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes 
químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. Els 
productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR31- -  BIOACTIVADOR MICROBIÀ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BR31-132Q. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics 
- Bioactivador microbià 
BIOACTIVADOR MICROBIÀ: 
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una matriu orgànica de turba negre. 
Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22% 
Contingut de microorganismes:  2800 milions/g 
Contingut de matèria orgànica:  30% 
Grandària màxima:  2 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats i precintats. 
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus d'humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Designació del producte que conté 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Estat físic 
- Composició química 
- Solubilitat 
- Reacció 
- Riquesa 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions. 



- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la 
disposició de l'etiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els 
assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de: 
     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes 
químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. Els 
productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR34- -  ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BR34-0XRE. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra vegetal 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
- Escorça de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat. 
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors. 
Grandària màxima:  25 mm 
Composició: 
- Cel·lulosa desfibrada:  40% 
- Palla de cereal:  50% 
- Paper reciclat:  60% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
Subministrament: En bales empaquetades. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la 
disposició de l'etiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els 
assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de: 
     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes 
químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. Els 
productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR37- -  ESTABILITZANT D'ORIGEN SINTÈTIC 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BR37-0WNZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Solució aquosa de polímers sintètics de base acrílica, per a l'estabilització de terres per aglomeració de les seves partícules. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser transparent, viscós i inodor. 
Ha de ser hidropermeable. 
No ha de tenir efectes al·lèrgics per la pell ni les mucoses dels operaris. 
No ha d'alterar els processos biològics de la microfauna. 
No ha d'afectar a peixos, avifauna, ni altres animals superios que poguessin patir contaminació per deriva del producte o 
arrossegament. 
Viscositat:  Aprox. 50000 cps 
pH:  6 
Toxicitat:  No tòxic 
Càrrega elèctrica:  Aniònica 
Toleràncies: 
- pH:  ± 1 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En llaunes hermètiques i segellades amb el precinte corresponent. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 



No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR42 -  ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) 
 
BR420- -  CELTIS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BR420-22BX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també 
respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius de 
quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no podada 
excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense 
ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 
2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de 
l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no 
produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat 
d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de 
l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar 
regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una 
temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord 
amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir 
totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es 
amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun 
material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 
material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 



- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i 
espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR45 -  ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 
 
BR45C- -  ULMUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BR45C-2492. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també 
respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius de 
quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no podada 
excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense 
ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 
2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de 
l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no 
produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels. 

La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat 
d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de 
l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar 
regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una 
temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord 
amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir 
totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es 
amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun 
material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 
material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 



ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i 
espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
BR4U -  BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 
 
BR4U0- -  BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BR4U0-21GV. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d'herba de barreges de cespitoses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Llavors 
- Pa d'herba 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també 
respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius de 
quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat 
d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CESPITOSES: 
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les especificacions de la DT, i en el seu 
defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions 
climàtiques, edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat. 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als indicats a la taula del l'ANNEX IV de 
la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades 
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia. 
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a 
tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la qualificació per al seu ús. 
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades. Les proporcions admissibles 
no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de l'ANNEX I de la norma NTJ 07N. 
CESPITOSES EN PA D'HERBA: 
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 10 mesos i amb pa de terra de 
gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia. 
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba. 
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme i no han de tenir zones sense 
vegetació. 
El pa d'herba ha de tenir una forma regular. 
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
Subministrament per plaques: 
- Dimensions:  >= 30x30 cm 
Subministrament en rotlles: 
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm 
Toleràncies: 
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar 
regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una 
temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord 
amb cada tipus de planta i de presentació. 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir 
totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es 
amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun 
material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
BARREGES DE LLAVORS: 
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb el terra. 
PA D'HERBA: 
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior a 2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia. Si això no es possible cal utilitzar 
camions frigorífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el 
mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



 
CESPITOSES: 
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Sembres i gespes. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS: 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i 
espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B07G- -  MORTER AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B07G-0MRF. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius. 
S'han considerat els següents additius: 
- Inclusor d'aire 
- Hidròfug 
- Colorant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
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. 
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de 
pastat i utilització. 
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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del 
plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B6- -  ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0B6-107D. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La 
secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques 
geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona 
de curvatura ni trencaments en la barra. 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 



¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga: 
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
(on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm 
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla. 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb 
l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En 
cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les 
altes temperatures 
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de 
l'EHE-08 o a l'article 49.2.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot 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 CRITERI D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls 
i lligaments. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D06 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
D060 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D060M021,D060Q021. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb 

formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 

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

la EHE-08. 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm 

Relació aigua-ciment:  <= 0,65 

Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 

 Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 

- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 

 Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul·la 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 

     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.  

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la 

resta de l'aigua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
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D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 

D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D070A4D1,D0701641. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l’exigència de blancor 

Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 

     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 

     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 

     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'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 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les exigències 
del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE  EN 1015-11). 

 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 

sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió  han de correspondre a les especificacions de projecte. 
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D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D0B2A100. 



 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó  armat, elaborades a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’oxidació que pugui afectar a les seves condicions d’adherència. La 

secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 

El tallat de barres o filferros s’ha d’ajustar a l’ especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d’alterar les característiques 

geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 

- Ganxos, patilles i ganxos en U: 

     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 

     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona 

de curvatura ni trencaments en la barra. 

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

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

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

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

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

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

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

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

En els cèrcols o estreps,  s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 

- No han d’aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

 L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s’admeten variacions dins dels límits següents: 

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 

- Alçària de la corruga:   

     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 

     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 

Toleràncies: 

- Llargària en barres tallades o doblegades: 

     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 

     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 

     (on L es la llargària recta de les barres) 

- Llargària en estreps o cèrcols: 

     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 

     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 

     (on la llargària es la del rectangle  que circumscriu l’element) 

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l’element:  <= 10 mm 

 - Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.  

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a velocitat constant, amb 

l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas 

de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessà ries per a no malmetre el formigó amb les altes 

temperatures 

 Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 

El redreçat  de l’acer subministrat en rotlle, s’ha de fer amb maquinària específica que compleixi l’especificat en l’article 69.2.2 de la 

EHE-08. 

El tallat de barres o filferros s’ ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls 

i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

  



1 -  CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
 
17 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
179 -  IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS AMB PANELLS I LÀMINES DRENANTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
17951111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Execució d'impermeabilització amb pintura  i capa de drenatge amb làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb 

nóduls, amb o sense un geotèxtil incorporat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de la impermeabilització líquida 

- Col·locació de la làmina 

- Col·locació de les fixacions 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

CONDICIONS GENERALS: 

La impermeabilització executada, ha d’impedir la presència inadequada d’aigua o humitat procedent d’escorrentius o del terreny. 
La sol·lució ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de mur i el grau d’ impermeabilitat de l’element, 
especificades en el DB-HS1. 

El conjunt ha de ser estanc. 

Toleràncies d'execució: 

- Cavalcaments:  ± 5 mm 

- Planor:  ± 50 mm/m 

IMPERMEABILITZACIÓ: 

El conjunt de la capa d’impermeabilització ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. 

En la trobada del mur amb la façana, la impermeabilització exterior ha de cavalcar sobre el parament vertical per sobre del nivell del 

sòl exterior. 

La impermeabilització ha de quedar reforçada en la trobada entre dos plans, amb una capa de reforç del mateix material, col·locada 

centrada en l’aresta. 

En els punts singulars, cal respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i d’acabament, les de continuïtat o 

discontinuïtat, relatives al sistema d’impermeabilització que s’utilitzi. 

Cavalcament de la impermeabilització sobre el parament:  >= 15 cm 

Amplà ria de la capa de reforç en l’aresta:  >= 15 cm 

LÀMINA DE DRENATGE:  

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 

El remat superior de la làmina ha de quedar protegit de l’entrada d’aigua procedent de les precipitacions i escorrentius. 
La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l’ altra cara ha de quedar en contacte amb 
l’origen de la humitat. 

Cavalcaments de la làmina: 

- Verticals:  >= 20 cm 

- Horitzontals:  >= 10 cm 

GEOTÈXTIL: 

El geotèxtil ha de complir amb la funció de capa filtrant, ha de quedar situat entre el terreny i la capa drenant per tal de permetre el 

pas de l’aigua i d’impedir el pas de les partícules de terreny. 

COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 

Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement. 

En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la part superior i en tota la superfície. 

Nombre de fixacions:  2/m2 

Separació entre fixacions:  <= 50 cm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, grau d'humitat elevada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort. En aquest últim cas s'hauran de llastar 

les membranes ja col·locades per tal d'evitar que el vent les desplaci. 

La superfí cie del suport no ha de tenir pedres, bonys o deformacions que puguin malmetre les membranes. 

Abans de col· locar la làmina s’ha de comprovar que la impermeabilització esta seca i cobreix de forma uniforme i continua, tota la 

superfície a impermeabilitzar. 

Un cop estesa la làmina, per treballar s'han de pendre les precaucions necessàries per no deteriorar-la. 

Abans de desenrrotllar la làmina cal comprovar que no tingui defectes que pug uin perjudicar el seu funcionament correcte (forats, 

estries, rugositats, etc.). 
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions incloses a la unitat d’obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat 
d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l’operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 1. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Salubridad DB-HS. 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E78 -  IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
 
E788 -  IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PINTURES BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E7883202. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançan l’ aplicació d’un producte 

líquid. 

S'han considerat els materials següents: 

- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície 

- Aplicació de l’emprimació, en el seu cas 

- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes necessàries del producte 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa d’impermeabilització s’ha d’aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF.  

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

No s’ha d’apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cococons sense reblir ni fissures). 

Ha de tenir la dotació prevista. 

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, les 

especifcades per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de partícules, residus oliosos i 

antiadherents. 

S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 

S’ha  de respectar els intervals de temperatura d’aplicació i els marges d’humitat relativa de l’aire, indicats per el fabricant. 

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. 

El suport a impermeabilitzar ha d’ haver assolit la resistència mecànica necessària. 

La superfície del suport ha d’estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat. 

 El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l’adherència del producte. 

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca. 

Entre l’aplicació d’una capa i la següent, es respectarà  el temps de curat estipulat pel fabricant. 

El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials. 

IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 

La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Salubridad DB-HS. 

IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 

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

puentes (PG 3/75) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el reg. 
- Observació de l’aspecte de la superfície acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Cal intensificar la inspecció  en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc... 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
L’execució del reg s’ha d’ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques. 
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EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAW -  AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES 
 
EAWZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A AUTOMATISMES DE TANCAMENTS PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EAWZZ001,EAWZ12A2,EAWZZ212. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Accessoris i material auxiliar dels automatismes d'obertura i tancament de portes  o persianes 

 S'han considerat els elements següents: 

- Quadre elèctric de maniobres 

- Pany elèctric de clau tubular muntat en caixa 

- Caixa per a pany elèctric encastada 

- Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per atensió de 220V. 

- Emissor de radiocomandament amb pila de 12V. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Quadre elèctric de maniobra: 

- Replanteig 

 - Fixació del quadre 

 - Muntatge dels mecanismes i connexionat del quadre 

 - Proves de funcionament 

 Pany elèctric: 

- Muntatge del pany o la caixa i connexionat 

 Caixa per a pany elèctric: 

- Replanteig 

 - Obertura del forat 

 - Fixació de la caixa 

 - Rejuntat de les vores 

 Receptor de radiocomandament: 

- Replanteig 

 - Fixació del receptor i orientació de l'antena 

 - Connexionat amb el quadre de maniobra 

 - Sintonització a la banda correcta 

 Emissor de radiocomandament: 

- Sintonització a la banda correcta amb els interruptors de codis 

 QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRA: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar fixat sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 

Tindrà fetes totes les connexions amb els elements de control, els de comandament, els automatismes de la porta i amb el 

subministra ment de corrent, d'acord amb la DT, les instruccions del fabricant i el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión". 



Alçària des del paviment:  1200 mm 

 Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 30 mm 

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 

 PANY ELÈCTRIC MUNTAT EN CAIXA: 

S'ha d'encastar dins del forat oportú de la caixa. 

Ha de quedar fixat a la caixa amb els mecanismes previstos pel fabricant. 

Ha de quedar connectat amb el quadre elèctric de comandament, segons l'esquema de la DT i les instruccions del fabricant. 

CAIXA PER A PANY ELÈCTRIC: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar fixada solidament a la paret, enrasada exteriorment amb el parament acabat. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 

Ha de tenir passats els fils que permetran connectar el pany amb el quadre. 

Alçària des del paviment:  85 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 30 mm 

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 

 RECEPTOR DE RADIOCOMANDAMENT: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar fixat sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 

La col·locació de l'antena s'ha de fer amb la comprovació que rep correctament el senyal de l'emissor, quan aquest està  situat a 

qualsevol lloc de l'àrea d'actuació. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 

Tindrà fetes les connexions amb l'antena, el quadre de maniobres i el subministrament elèctric, d'acord amb la DT i les instruccions 

del fabricant. 

Alçària des del paviment:  1200 mm 

 Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 30 mm 

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 

 EMISSOR DE RADIOCOMANDAMENT: 

L'emissor tindrà fetes les codificacions d'acord amb el receptor sobre el qual ha d'actuar. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
 
ED5 -  DRENATGES 
 
ED5L -  DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
ED5L2583. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Col·locació de là mina amb relleu de forma que un cop fixada o recolzada en l’element, formi canals per on pugui circul·lar l’aigua. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locada amb fixacions mecàniques 

- Sense adherir 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Làmina col·locada no adherida: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

Col·locació amb fixacions mecàniques: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació de la làmina 

- Col·locació de les fixacions 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc.). 

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 

L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d'una rasa o fixat al  parament amb un perfil de remat, cal cumplir l’especificat en 

l’apartat 2.1.3.1 del DB HS1. En ambdós casos aquesta unió  ha de quedar segellada. 

La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfí cie a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb 

l'origen de l'humitat (terreny). 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Cavalcaments:  >= 20 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Cavalcaments:  ± 5 mm 

- Planor:  ± 50 mm/m 

COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 

Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement. 

En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la part superior i en tota la superfície. 

Nombre de fixacions:  2/m2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de les persones, equips o materials. 

Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no transmetre tensions a la membrana. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Salubridad DB-HS. 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F2221774. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, realitzades amb mitjans mecà nics o manuals, 
de forma contínua o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització 
d'explosius. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d’obra 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense 

rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat 

amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

 - Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

 La finalització de l’ excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer just abans de la col·locació 

del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistè ncia local diferent de la resta, com 

ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un 

recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF.  L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu 

plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

 - Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

 - Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

 També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’ han de mantenir mentre durin els 

treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 

construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats 

abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els 

treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució 

de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, 

la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 

excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

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

puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los 

capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 



  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F227 -  REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F2271010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
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: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F3J -  GABIONS I ESCULLERES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d’estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d’ estabilitzar talussos o fer defenses marítimes o fluvials. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Gabions reblerts amb pedra d’aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan 
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Estructures de gabions: 

- Replanteig dels gabions 

- Preparació de la base 

- Estesa de la caixa de tela metàl·lica 

- Ancoratge de la base de la caixa 

- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l’obra o subministrada segons el cas 

- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció 

- Tancat i lligat final 

- Neteja i retirada de runa i material sobrant 
Esculleres sobre fons no submergit: 

- Replanteig de l’escullera 

- Preparació de la base 

- Subministrament i col·locació de les pedres 

- Retirada de runa i material sobrant 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 

Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió  triple d'acer galvanitzat en calent, reblertes amb pedra natural 

o grava de pedrera, triada a l'obra, o d'aportació. 

Ha de tenir la secció prevista a la DT. 

Ha de ser estable. 

Les cares han de ser planes i les arestes rectes. 

La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions. 

El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica. 

Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el diàmetre de la malla. 

Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques. 

Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals. 

Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de malla. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària:  ± 3% 

 - Amplària:  ± 3% 

 - Alçària:  ± 5% 
 ESCULLERA: 

Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de forma irregular. 

Ha de tenir la secció prevista a la DT. 

Ha de ser estable. 

Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT. 

Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT. 

Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT. 

Els blocs han d’estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals. 
El front ha de ser uniforme, no han d’ haver-hi blocs sobresortits o enfonsats respecte la superfície general d’acabat. 

Toleràncies d'execució: 

- Llàrgaria:  ± 3% 

 - Amplària:  ± 3% 

 - Planor: - 120 mm, + 300 mm 

- Alçària:  ± 5% 
 L’ amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de projecte corresponents a la cota de treball. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 

Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT. 

El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les cantonades. 

Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions. 

Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm d'alçària, i amb separacions horitzontals 

de 50 cm. 

Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més grosses als paraments. 
ESCULLERA: 
Ha d’haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d’ identificació expedit a la pedrera. 
Els llocs de descàrrega s’han d’ajustar als previstos en la DT. 

Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT. 

Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne d'altres. 

En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha d'enrasar, massissant-se els forats amb 

material disposat de forma que es proporcioni als blocs la fonamentació més regular possible. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 



m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació i selecció de la pedra dels voltants de 

l'obra. 

ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE  BLOCS PREFABRICATS: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS: 
- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d’acord a les exigències del plec. 
- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peç a i la granulometria de les pedres en 
contacte amb la malla. 
- Comprovació de les característiques geomètriques d’un 10% de les peces. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS: 
- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de contenció). 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL: 
- Aprovació dels mitjans i mètodes d’execució utilitzats pel contractista. 
- Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de descarrega.  
- Contrastar el material transportat amb l’indicat al document d’identificació expedit a la pedrera. 
- Control diari del material col·locat.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL  EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA 

NATURAL: 
- Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l’ obra executada per tal de conèixer la geometria global assolida 
així com el gruix de les diferents capes de material. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN ESCTRUCTURA DE GABIONS: 
El procés de formació dels gabions s’ajustarà a les indicacions del plec de condicions. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció  visual o les comprovacions geomètriques. En aquest darrer 
cas, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 
100% del subministrament. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN ESCULLERES DE FONS NO 

SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL: 
Si els mitjans utilitzats no s’ajusten als previstos, no s’ha d’autoritzar l’inici dels treballs o s’hauran d’aturar fins que es compleixin 
les condicions pactades. 
Si s’observa que el material transportat no és l’indicat al document d’ identificació que porta el camió, se l’haurà de classificar amb 
la categoria de pedra que correspongui realment al material transportat. Si no es pot classificar dins d’alguna de les grandàries 
utilitzades a l’obra, s’haurà de rebutjar el camió sense autoritzar-ne la descarrega i a més, s’haurà de doblar el nombre de camions 
controlats fins que no es detectin errors al llarg d’una setmana. 
No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a l’escullera, ni danys al talús, capa de filtre o 
geotèxtil. Qualsevol geotèxtil perjudicat durant aquestes operacions, ha de ser reparat o substituït a càrrec del Contractista. 
Si es detecten zones mal executades, s’hauran de corregir abans de continuar els treballs i si cal s’hauran de modificar els 
processos d’execució. 
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
F9G4 -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABATS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9G4H642. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Paviments de formigó, amb granulats normals o d’argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat mes ciment 

pòrtland i  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 

- Abocat, escampat i vibrat del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfí cie del paviment ha de tenir una textura uniforme i 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 DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 

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 DF. 

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 0,90 mm. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  

     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08 . 
 
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 pè rdues 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, d’acord amb les instruccions de la DF. 

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 DF. 

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 despré s 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 DF. 

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 DF 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. 

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 DF. 

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. 

L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó  fresc en una quantitat de 2/3 

del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 

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 DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació  

per a que es pugui acabar amb llum natural. 

La DF 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 DF 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. 

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. 

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. 

FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ AMB FIBRES: 

El formigonament es realitzarà sense interrupcions a fi efecte d’evitar discontinuïtats en la distribució  de fibres 

El vibrat superficial es realitzarà amb cura de que les fibres no es disposin de forma paral·lela a les superfícies  encofrades. Quan el 

vibrat sigui intern es procurarà no generar zones amb excés de pasta i absència de fibres 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfí cie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament per la 

DF. 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ú s 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 inclò s el muntatge i desmuntatge de l’encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* 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: 

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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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9H10043. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa col.locada i compactada. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient. 
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior a la de l'ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Estesa de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 
 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus de la DT 
L'amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus. 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix d'una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus. 
L'amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric. 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
 



MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta 
de la capa. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric 
- Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 
- Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants o aigua a la 
superfície. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per estendre superiors a 
70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament 
desfasades, evitant junts longitudinals. 
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui encara calenta, si la mescla es en 
calent, i en condicions de ser compactada. 
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge per a què inclogui, 
com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre 
la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de 
compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals 
quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats, abans de permetre el pas de l'equip 
de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments 
necessaris per al corró. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, s'han de corregir 
segons les instruccions de la DF. 
 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles irregularitats s'han de 
corregir manualment. 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC per a capes de gruixos >=5 cm o a 8ºC per a capes de 
gruixos <5 cm, o en cas de pluja. 
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s'han d'eliminar mitjançant fresat els excessos de lligant i s'han de 
segellar les zones massa permeables. 
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s'han d'evitar sempre els junts longitudinals. 
 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l'execució del junt longitudinal. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball. 
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la tremuja de 
l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima prescrita a la fòrmula de treball i 
sense que es produeixi desplaçament de la mescla extesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la 
mínima prescrita i la mescla estigui en condicions de ser compactada. 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la 
densitat adequada. 
 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrá la posada en obra de la mescla quan la temperatura ambient a l'ombra sigui 
inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb vent intens, després de glaçades, especialment sobre taulers de ponts i estructures, la 
DF pot augmentar el valor mínim de la temperatura. 
També s'han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques. 

La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de manera que la superfície de la 
capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació 
s'ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes. 
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la sortida de la estenedora, no pot ser 
inferior a 135ºC. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. Fins que la capa no 
assoleixi la temperatura ambient, s'han d'evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l'amplària de cada capa realment construïda d'acord amb les seccions tipus 
especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la 
densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot. 
 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
m2 de superfície, mesurats multiplicant l'amplària senyalada per la capa en la DT per la llargària realment executada. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica 
de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9J -  REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9J30010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb producte filmogen. 
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 
- Reg d'imprimació 
- Reg d'adherència 
- Reg de penetració 
- Reg de cura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de penetració: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
Reg amb producte filmogen. 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del producte filmogen de cura 



 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges. 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d'absorbir l'excés de lligant o per tal de garantir la 
protecció del reg del trànsit d'obra. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el reg. 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de complir les condicions especificades per la 
unitat d'obra corresponent i no ha d'estar estovada per un excés d'humitat. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a la temperatura especificada. 
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l'aplicació manualment amb un equip portàtil. 
L'estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s'ha de fer, sempre que sigui possible, mecànicament. 
El procés d'estesa del granulat, ha d'evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades. 
 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera necessari. 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol 
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
No s'ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s'hagi absorbit completament o, en el cas de l'estesa d'un granulat de 
cobertura, fins passades 4 h de l'estesa. En qualsevol cas, la velocitat dels vehicles ha de ser <= 40 km/h. 
 
REG D'ADHERÈNCIA: 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de reparar els 
desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
 
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les condicions especificades per 
l'unitat d'obra corresponent. 
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a velocitat <= 
30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
No són d'abonament els excessos laterals. 
 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75) 
 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
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FF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
FFB -  TUBS DE POLIETILÈ 
 
FFB1 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d’ accessoris en canalitzacions 

soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C 
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, 

instal·lacions  d'hidrants, etc.). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.) 

- Sense especificació  del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini 

d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 

 - Connectada a pressió  (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació  del grau de dificultat 

en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 

d'obra diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 

en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d’ estar feta la prova de pressió. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions 

s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus  d'unió definit per a la 

canalització. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 

passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│             │   Polietilè   │       Polietilè           │ 
│             │ densitat alta │ densitat baixa i mitjana  │ 

│─────────────│───────────────│───────────────────────────│ 
│    A 0°C    │  <= 50 x Dn   │      <= 40 x Dn           │ 
│    A 20°C   │  <= 20 x Dn   │      <= 15 x Dn           │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 



COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament  respecte a l'estructura de 

l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica , 

entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams  llargs, etc.), 

permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Distància entre suports: 

- Tub polietilè densitat alta: 

- Trams verticals: DN x 20 mm 

- Trams horitzontals: DN x 15 mm 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d ’haver un reblert de 
terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 

Gruix del llit de sorra: 

- Polietilè extruït: >= 5 cm 

- Polietilè reticulat: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de 

temperatura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.) , han 

d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les 

de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 

amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer 

la connexió. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen 

als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 

provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 

assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert 

ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 

d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar  de forma que els junts de les canonades i 

dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces especials per col·locar. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels 

mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:  
     - Suportació  
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí  de la instal·lació 
     - Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments 
     - Distància a altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d’estanquitat i resistència mecànica  
- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s’ha de procedir  a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la DF. 
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FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHG -  EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FHGAU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

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 DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

 Tots els components de l'interior de l'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les connexions fetes. 
ARMARI: 

L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 

Toleràncies: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈ NCIA 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  central-regulador, ha de rebre dos fils d’entrada 

del bucle i han de sortir dos fils per a continuar el bucle. 

Qualsevol byte rebut sense error per el regulador s’ha de retransmetre incondicionalment 

Ha d’haver-hi un relé a l’entrada de lí nia de cada regulador que ha d’eliminar el bucle quan el regulador no tingui alimentació de 

corrent (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, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

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 DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra. 
 - Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s’identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l’execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer  arranjaments futurs -sense necessitats 
d’enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a l’especificat. 
- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs 
i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari 
es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el determini la DF. 
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FR -  JARDINERIA 
 
FR3 -  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
 
FR3P -  APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
FR3P9161. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 

S'han considerat els materials següents: 

- Terra vegetal  

- Escorça de pi 

- Torba rossa 

- Sorra 

- Grava de pedrera 

- Grava de riu 

- Grava volcànica 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Aportació del material corrector 

 - Incorporació al terreny del material corrector 

 CONDICIONS GENERALS: 

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas. 

El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 

La terra, l’escorça  de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 

Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial. 

Toleràncies d'execució: 

- Anivellament:  ± 3 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

L'aportació  s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions existents. 

L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 

Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL: 

- Inspecció visual del procés, amb atenció  especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa. 

- Comprovació del gruix d’estesa i condicions d’anivellament. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 



INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G219Q105,G2194XF5,G2194JF5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 

disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació 

en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, 

com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal·lació  i 

de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes, s'han de 

suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 

suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 

construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la 

DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento 

del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G21Y -  FORMACIÓ DE PASSAMURS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G21YB220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'un forat per a pas de conductes, a través d'elements d’obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Forat de diàmetre fins a 200 mm en parets de pedra de gruix entre 50 i 70 cm, realitzat amb broca de diamant 

- Forat de diàmetre entre 150 i 600 mm en parets de formigó armat  de gruix entre 20 i 100 cm, realitzat amb mitjans mecànics 

- Forat de diàmetre entre 200 i 400 mm en parets de formigó armat  de gruix entre 20 i 40 cm, realitzat amb broca de diamant 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels forats 
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret 
- Perforació del mur amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

El forat ha de tenir forma circular i ha de travessar la totalitat del gruix del mur. 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de ser recte, i ha de permetre la introducció de l’ element (tub, conducte etc) que travessa la paret. en condicions de ser 
utilitzat. 

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. 

Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material. 

PASSAMURS EN EDIFICACIÓ: 

Separació als brancals:  >= 20 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
No s’ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s’hagi acabat. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

En cas de trobar-hi armadura, la solució a adoptar per mantenir les característiques mecàniques s'ha de sotmetre a la consideració 

de la DF. 

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. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 



 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento 

del terreno. Desmontes. Demoliciones 
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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G222 -  EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G2225241,G2225121,G222H123,G222H443,G222Z121. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, realitzades amb mitjans mecà nics o manuals, 
de forma contínua o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització 
d'explosius. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

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: 

- 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 DT, o en el seu defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

 - Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

 La finalització de l’ excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer just abans de la col·locació 

del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistè ncia local diferent de la res ta, com 

ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un 

recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF.  L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu 

plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

 - Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

 - Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

 També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’ han de mantenir mentre durin els 

treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 

construcció. 

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. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa d'execució proposat pel contractista, 

justificat 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 l’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 DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fan 

aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de voladures. 

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la 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 DT o en el seu  defecte, fixi la DF. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius. 

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les descàrregues amb prou antelació 

per a evitar possibles accidents. 

La DF 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 granulometri a 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 DF. 

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 DF. 

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 DF. 

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com 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 acú stiques. 

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 DF. 

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb l'autorització expressa de la DF i 

seguint les seves indicacions. 

La llargària de la metxa des de la boca de la 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 DF. S'han de neutralitzar el més aviat possible seguint 

les indicacions de la DF. 

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 b arrinades amb possibilitat de que es produeixin tempestes. 

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden estar en contacte amb 

elements 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 DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats 

abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els 

treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució 

de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, 

la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 

excavacions, entibacions i voladures. 

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los 

capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 
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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G224 -  REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G2242311. 



 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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 DF. 

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 

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 

 TALUSSOS: 

 Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions específiques que, en el seu cas, 

determini la DF. 

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: 

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 superfí cie, 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 DF. 

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 aplicar-hi vibració. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria 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 assecat. 

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF 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 DF. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 

S'ha de localitzar les à rees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 

modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 

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 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G226 -  TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la utilització de maquinà 

ria, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres 

 - Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres 

 - Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament 

 - Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

 - Situació dels punts topogràfics 

 - Execució de l'estesa 

 - Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 

 - Compactació de les terres 

 CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a 

més el tolerable. 

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 

1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals). 

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgà nica o amb qualsevol altre 

tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d’excavació o d’aportació, i a més, també es podran fer 
servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.  
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l’altura inicial de la mostra al realitzar l’ assaig 
segons NLT 254 i pressió d’assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi espec ial 
que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del 
sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 
S’hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l’assaig Pró ctor de referència compresa entre el 1 i 
el 3%. 
L’ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així , per a qualsevol zona del terraplè, es podran 
utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s’hauria de realitzar un estudi 
especial aprovat pel Director d’ obra per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions nomé s es podran utilitzar terres adequades o seleccionades. 
No s’han d’utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 



El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2. 

Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 

Pendent transversal de cada tongada: 4% 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors: 

     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 

- Coronament: 

     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 

Grau de compactació: >= 95% PM 

Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 

Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 

- Nivells: 

     - Zones de vials:  ± 30 mm 

     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor): 

     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 

     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que ha estat buidada en 
l’esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de material inadequat. L’espessor mínim serà d’1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s’utilitzaran sò ls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge o estanquitat ho 
permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l’índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació  de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el contingut d’aquesta substància haurà de ser < 
0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En terraplens de més de 5 metres d’altura, es podran utilitzar sò ls que continguin fins a un 2% de matèria orgànica; per a un 
contingut superior, s’haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d’obra. 

Gruix: >= 1 m  

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè  a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s’utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l’í ndex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de resistència, deformabilitat i 
posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjanç ant un estudi especial. 
L’ús d’altres tipus de sòls, es farà segons l’article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l’assaig segons UNE 103601. Aquests es 
podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la 
construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les caracterí stiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament 
lliure, i les condicions climàtiques. 
S’hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l’assaig Próctor de referència 
compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el contingut en aquesta 
substància haurà d’estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d’adoptar mesures per a l’execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s’utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d’altura, es podran utilitzar sò ls que continguin fins a un 5% de matèria orgànica per a la zona 
del nucli. 

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació  la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 
tongades com a mínim. 
En la coronació, s’utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sem pre que la seva capacitat de suport sigui l’adient per a l’esplanada 
prevista, i que l’índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 
No s’han d’utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o tractats, sempre que 
compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de mé s del 2% en sulfats solubles, la coronació 
hauria d’evitar la filtració d’aigua cap a la resta de terraplè. 

La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el contingut d’aquesta substància haurà de ser < 
0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica. 

PEDRAPLENS: 
El gruix màxim de les tongades , un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la mida màxima de l’àrid. En tot cas, 
el gruix de la tongada haurà de ser sempre superior a 3/2 de la mida mà xima del material a utilitzar. 
La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent  transversal al voltant del 4%, per a assegurar l’evacuació de les aigües 
sense perill d’erosió i evitar la concentració d’abocaments. 
S’ha d’aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà  una franja de una amplada mínima de 2 
metres des del canto del talús, en tongades més primes i mitjançant maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho 
sol·licita, i ho aprova la DF, es podrà realitzar un altre mè tode, en el que es dotarà al pedraplè d’un sobreample d’1 o 2 metres, 
que permetin operar amb la maquinària de compactació de manera que el pedraplè teòric quedi amb la compactació adequada. 
En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part  mes baixa fins la part superior. Entre dues 
tongades successives cal que es compleixi que: 
I15/S85  < 5 
50/S50  < 25 
essent Ix l’obertura del tamís per el X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx l’obertura del tamís per el X% en pes del 
material de la tongada superior. 
Característiques del pedraplè: 
- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador) 
- Assentament produït per la última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar mesurat després de la primera passada 
- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig seran indicats en el  Projecte o pel Director de les 
obres. 
- Assaig de petjada (NLT 256):   
     - Zona de transició:  < 3 mm 
     - Per la resta:  < 5 mm 
Toleràncies de la superfície acabada: 
Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició  es comprovaran amb estaques anivellades fins a precisió de 
centímetres, situades en l’eix i a banda i banda dels perfils transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a trams 
de longitud inferior a 100 m, es calcularà  la diferència entre les cotes reals dels punts controlats i els seus valors teòrics (plànols), 
considerant-se positives les diferencies de cota corresponents a punts situats per sobre de la superfície teòrica. Els valors extrems, 
mà xim positiu (D) i màxim negatiu (d), han de complir les següents condicions: 
- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l’última tongada) 
- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 
- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm   (zona de transició) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, 

com a mínim: 

- Maquinària prevista 

- Sistemes de transport 

- Equip d'estesa i compactació 

- Procediment de compactació 

En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel contractista, estarà condicionada al resultat d'un 

assaig en obra, que ha de complir les condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l’escarificació  la definirà el Projecte, però la DF 
també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el menor temps possible 
exposats als efectes climatològics quan no s’utilitzin proteccions. 

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mí nim necessari per tal de suportar 

les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotè xtils per facilitar la posada en obra de les tongades, 
sempre i quan ho indiqui el Projecte. 

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser 

inferior a la del terreny circumdant. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 

L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que garanteixin la unió 

amb el nou terraplé. 

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària. 



El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació  exigits en la DT, considerant el tipus de 

material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra. 

Si es necessària la humectació , un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 

uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l’apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un 

mí nim del 95% de la humitat òptima de l’assaig PM. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres 

procediments adients. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent 

mé s seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció  dels resultats del assaigs realitzats 
a l’obra. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 

construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d’ aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s’han de sanejar d’acord 
amb les instruccions de la DF. 

S'ha de localitzar les à rees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 

modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
En casos de fonamentació  irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les indicacions de la DF 
per tal de garantir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s’ha d’emmagatzemar i d’utilitzar  de forma que s’eviti la seva disgregació i contaminació. En 
cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials 
estranys, cal procedir a la seva eliminació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control d’execució inclou les operacions següents: 
- Preparació de la base sobre la que s’assentarà el terraplè. 
- Control de l’estesa: comprovació  visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d’una tongada. 
- Control de compactació d’una tongada. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l’assentament patró  o assentament corresponent a la 

compactació desitjada i del nombre de passades òptim de l’equip de compactació. 
Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material estè s, i la granulometria i densitat del 
material compactat. Es prendran mostres de volum no inferior a 4 m3 i s’ efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per a obtenir 
les dades corresponents al material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 de superfície com a mínim, que afectaran a tot el 
gruix de la tongada corresponent. Es realitzarà  una inspecció visual de les parets de les calicates. 
Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l’ amplada de les mateixes. 
Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o fracció diària compactada: 

- Determinació in situ de la humitat del sò l (NLT 103) 

- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134) 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S’ha de  considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits als 
plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació  exigit, els assaigs de control s’han de realitzar en la zona del terraplè 
estructural. 

S’han de seguir  els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d’estar  uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS: 
S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules d’una grandària que pugui afectar a la 
representativitat de l’assaig. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l’execució del terraplè  sense corregir els defectes observats a la base d’assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància fonamental en el control 
dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà  causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, per causes justificades, 
sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de 
condicions. 
 Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d’estar dins dels valors d’ acceptació, i el 
30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 
En cas d’incompliment, el contractista ha de corregir  la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, 
s’ha de treballar  sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els 
assaigs de comprovació de la compactació s’han d’intensificar  el doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà  responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost els 
errors que s’hagin produït. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS: 
Els resultats de les mesures s’interpretaran subjectivament i amb amplia tolerància. La DF decidirà si aprovar, modificar o rebutjar 
el mètode de treball. 
La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per replantejar el mètode de treball. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Vigilar i comprovar que l’ estesa de les capes compleix les condicions del plec i els criteris fixats al tram de prova. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN 

PEDRAPLENS: 
Si no es compleix la condició 1, s’excavarà l’última tongada executada i e s construirà una altra de gruix adequat. 
Si no es compleix la condició 2, s’executarà una nova tongada de gruix adequat. 
Per últim, si no es compleix la condició 3, s’afegirà una capa d’anivellació amb un gruix mínim no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 
10 cm sobre la zona de transició, constituïda per material granular ben graduat, de característiques mecànique s no inferiors a les 
del material del pedraplè, i amb una mida màxima de 900 mm. 
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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G228 -  REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G228AH0F,G228A60F,G228AB0F,G2285H0F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

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 maquinà ria amb els que normalment s'executa el terraplè. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 

 - Reblert de rases amb canonades o instal· lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, 

provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’ aquests residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, 

provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 

- 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 



- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 

- 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 DF, 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 
 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 orgà nica. 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. 
El material s’ha d’estendre per tongades successives i uniformes , sensiblement paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 
cm. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les característiques  uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-
los amb els mitjans adequats. 

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 as 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 aplicar-hi 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 matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 

construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia instal·lada. 

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 DT. 

 La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de 

residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 
- Inspecció  visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o 
pedres de grandària superior al admissible. 
- Control de l’estesa: comprovació  visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la temperatura ambient. 
- Control  de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa 
procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 1 50 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-
situ (ASTM D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d’aplicació de la placa es 

determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació  del reblert, i control de l’amplada de la 

tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d’ estreps o 
elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà 
uniforme, a 50 cm dels paraments. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d’assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importà ncia fonamental en el control 

dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima obtinguda en el Pró 
ctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al 
replè. 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’ utilitzar, per causes justificades, 
sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  les limitacions establertes al plec de 
condicions. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució  del material. En general, es 
treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost algun els 
errors que hagin sorgit.  
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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 



G22B -  ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE SÒLS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G22B1101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Disgregació de la superfície del terreny i compactació posterior, amb mitjans mecànics, per tal d'aconseguir una superfície homogènia 

de suport. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

 - Situació dels punts topogràfics 

 - Execució de l'escarificació 

 - Compactació de les terres 

 CONDICIONS GENERALS: 

El grau de compactació ha de ser l'especificat per la DF. 

La superfície obtinguda ha de ser homogènia i ha de tenir les característiques exigides en la DT, o en el seu defecte, les especificades 

per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de 

construcció. 

S'ha d'escarificar en les zones i amb les fondà ries definides en la DT, o en el seu defecte, les que determini el DF. 

S'ha d'escarificar en una fondària de 15 cm com a mínim i de 30 cm com a mà xim. En el cas en que s'escarifiqui en fondàries 

superiors, cal retirar el terreny i col·locar-lo desprès per tongades. 

Les zones on es detecti l'existència en capes inferiors, de sistemes de drenatge o de reforç del terreny, s'han de senyalitzar 

convenientment i operar amb les precaucions  necessàries. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G22D -  ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G22D3011,G22D3001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

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 mecà nics 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 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície resultant ha de ser l’adequada per al desenvolupament de treballs posteriors. 

No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de l'esplanada, fora d'aquest à mbit 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. 

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu defecte, l'especificat per la DF. 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 DF, 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 DF, han de quedar intactes, no han de patir cap desperfecte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir 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 ocumentació Tècnica o, en el seu 

defecte, la DF. 

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 DF. 

Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb les precaucions necessàries per tal 

de no 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 sò l, 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 matè ria 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 DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 



G23 -  APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
 
G231 -  APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G2315A03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o 

elements metàl·lics. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim 

- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim 

- Apuntalament i estrebada de túnel 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'apuntalament i l’estrebat de forma coordinada amb el procés d’excavació 

- Desmuntatge de l’apuntalament i l’estrebat quan o autoritzi la DF. 

CONDICIONS GENERALS: 

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica la DT o, en el seu defecte, els 

que determini la DF. 

L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. 

Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin desplaçaments. 

En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la DF. 

En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix utilitzant plataformes suspeses. 

Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària igual a la distància entre 

travesses, més 30 cm. 

Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal. 

En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 

Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment després de pluges, nevades o gelades 

i han de reforçar-se en cas necessari. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

* Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADZ/1976 

Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G24 -  TRANSPORT DE TERRES I RUNES A OBRA 
 
G242 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A OBRA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 

 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues 

obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i Enderrocs” de l’obra. 

L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 

 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i el que la DF no accepti per a reutilitzar 

en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de valorització o eliminació final del residu, la 

identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al 

seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament 

indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 



  
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2R4 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G2R450AA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 

 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues 

obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i Enderrocs” de l’obra. 

L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 

 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i el que la DF no accepti per a reutilitzar 

en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de valorització o eliminació final del residu, la 

identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al 

seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament 

indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la l ista 

europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 
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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G2RA7LP0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i 

emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat  en la DT: 

valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina 

la Llei 8/2008. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició 

de residus, d’acord amb l’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la l ista 

europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig 

dels residus. 



Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 
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G3 -  FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
 
G31 -  RASES I POUS 
 
G31D -  ENCOFRAT PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G31D1001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s’abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la 
seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de 
condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 

dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta 

el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  excepte quan es faciliti a la DF certificat emès  

per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en 

cada cas, la col· locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment 

quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes 
sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar vernissos antiadherents a base de silicones o 

preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
 Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomè tric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’ activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 

travats en tots dos sentits. 
Els cindris s’estabilitzaran en les dues direccions per a que l’apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant 
l’execució dels sostres, podent-se  utilitza r els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peç a, si durant aquest 

interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.  

Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 

salvetats anteriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració 

prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment 

de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, 
prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l’execució 

Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les mateixes per l’humitat del reg i del formigó, 

sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho 

es podrà  autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│             │Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│ 
│             │─────────────────│          │        │               │ 

│             │Parcial │ Total  │          │        │               │ 
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ 

│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 

│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │ 

│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │ 

│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 

│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │ 

│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │ 

│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 

normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues 

durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del  cindri és realitzarà d’acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb el tesat de les armadures. 



FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç  per a que les arestes 

vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta  per evitar que absorbeixi l’aigua continguda al formigó, 

i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no 

sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 

guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió  total de l'encofrat, abans 

de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs 

d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i des muntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb 
seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà  especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les 
juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 

obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el  formigó arribi a 

la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessà ria per a que, 

desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una 

mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostre s alleugerits. Quan aquest 

estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. 

Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de 
l’estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perí metre dels forats. En cas de deduir-

se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 
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G3 -  FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
 
G32 -  MURS DE CONTENCIÓ 
 
G325 -  FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G3251CH3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 

formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 

directament des de camió , amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- 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, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , en especial les que fan referència a 

la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin 

entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal· lacions 

, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

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 
 



2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 

48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions  explícites i 

l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 

realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En cas de considerar els defectes inadmis ibles 

d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 

per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s’ elim inin 

forats i s’eviti la segregació. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es 

proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt 

net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre que es just ifiqui i es supervisi per la 

DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó  cal assegurar el manteniment de la humitat de l’element de formigó 

mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 

s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

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 
 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 

expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l’ estat de neteja i entrada 

d’aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’ encofrat. Mesura de les dimensions de 

totes les unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal d’evitar moviments de la ferralla durant el 
formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons l’article 100. Control de l’element 

construït de l’EHE-08. 

- Assaigs d’informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l’execució hagin assolit la 

qualitat prevista, comprovada mitjanç ant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a 

proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de presc ripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l’ estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En 

aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota 

precisió  la forma de realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l’estructura. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs d’informació  complementaria (testimonis, 

ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 

característiques de l’element formigonat. 
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G3 -  FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
 
G32 -  MURS DE CONTENCIÓ 
 
G32B -  ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G32B3101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en 

formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 

existents, o soldades a perfils d’acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Fonaments  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 



Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de 

barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a 

l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 
recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, sense que es produeixin lesions 

en el formigó proper a la zona d’empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 

una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui 

superior a 0,1 mm. 

L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent.  La disposició dels punts 

de lligat ha de complir l’especificat en l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 

36832. 
La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits en 

la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicac ions 

del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 

compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 

determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició  ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, 

segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l’armadura, han de complir 

els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

 Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de 
seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 

       (on b es el costat menor de la secció de l’element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 

formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es  el de la secció circular 

equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 

70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 

més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bà sica 

d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.4 de la EHE. 

Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) 

Llargà ria de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a velocitat constant, amb 

l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició 

dels separadors ha de complir l’especificat en la taula  69.8.2 de la EHE-08 

Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. 

Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics. 

 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 

d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg de 

barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 



Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció  visual de les persones que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu 
bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
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G3 -  FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
 
G32 -  MURS DE CONTENCIÓ 
 
G32D -  ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G32D1103. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s’abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la 
seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de 
condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 

dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta 

el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  excepte quan es faciliti a la DF certificat emès  

per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en 

cada cas, la col· locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment 

quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes 
sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar vernissos antiadherents a base de silicones o 

preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
 Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomè tric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’ activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 

travats en tots dos sentits. 
Els cindris s’estabilitzaran en les dues direccions per a que l’apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant 
l’execució dels sostres, podent-se  utilitza r els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peç a, si durant aquest 

interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.  

Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 

salvetats anteriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració 

prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment 

de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, 
prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l’execució 

Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les mateixes per l’humitat del reg i del formigó, 

sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho 

es podrà  autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│             │Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│ 
│             │─────────────────│          │        │               │ 

│             │Parcial │ Total  │          │        │               │ 
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ 

│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 

│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │ 

│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │ 

│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 

│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │ 

│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │ 

│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 

normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues 

durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 



El desmuntatge del  cindri és realitzarà d’acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb el tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç  per a que les arestes 

vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta  per evitar que absorbeixi l’aigua continguda al formigó, 

i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no 

sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 

guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió  total de l'encofrat, abans 

de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs 

d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i des muntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb 
seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà  especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les 
juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 

obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el  formigó arribi a 

la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessà ria per a que, 

desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una 

mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostre s alleugerits. Quan aquest 

estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. 

Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de 
l’estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perí metre dels forats. En cas de deduir-

se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 
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G3 -  FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
 
G3C -  LLOSES 
 
G3C5 -  FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G3C5Z6H0,G3C516H3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 

formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 

directament des de camió , amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Lloses de fonament 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , en especial les que fan referència a 

la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin 

entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal· lacions 

, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ: 

Toleràncies d'execució: 

 - Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 

 - Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 

- Nivells: ± 20 mm 

- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 



La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 

48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions  explícites i 

l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 

realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En cas de considerar els defectes inadmis ibles 

d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 

per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s’ elim inin 

forats i s’eviti la segregació. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es 

proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt 

net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre que es just ifiqui i es supervisi per la 

DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó  cal assegurar el manteniment de la humitat de l’element de formigó 

mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 

s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: 

 No es necessari la compactació del formigó. 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ: 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 

expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l’ estat de neteja i entrada 

d’aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’ encofrat. Mesura de les dimensions de 

totes les unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal d’evitar moviments de la ferralla durant el 
formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons l’article 100. Control de l’element 

construït de l’EHE-08. 

- Assaigs d’informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l’execució hagin assolit la 

qualitat prevista, comprovada mitjanç ant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a 

proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de presc ripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l’ estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En 

aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s’han de realitzar, indicant amb  tota 

precisió  la forma de realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l’estructura. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs d’informació  complementaria (testimonis, 

ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 

característiques de l’element formigonat. 
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G3 -  FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
 
G3C -  LLOSES 
 
G3CB -  ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G3CB3100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en 

formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 

existents, o soldades a perfils d’acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Fonaments  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de 

barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 



 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a 

l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 
recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, sense que es produeixin lesions 

en el formigó proper a la zona d’empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 

una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui 

superior a 0,1 mm. 

L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent.  La disposició dels punts 

de lligat ha de complir l’especificat en l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 

36832. 
La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits en 

la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicac ions 

del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 

compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple  o altre procediment idoni. En 

cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 

determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició  ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, 

segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l’armadura, han de complir 

els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

 Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de 
seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 

       (on b es el costat menor de la secció de l’element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 

formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es  el de la secció circular 

equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 

més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bà sica 

d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.4 de la EHE. 

Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) 

Llargà ria de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a velocitat constant, amb 

l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició 

dels separadors ha de complir l’especificat en la taula  69.8.2 de la EHE-08 

Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. 

Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics. 

 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 

d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg de 

barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció  visual de les persones que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu 
bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
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G3 -  FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
 
G3J -  GABIONS I ESCULLERES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G3J21610,G3J21810,G3JBAL000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d’estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d’ estabilitzar talussos o fer defenses marítimes o fluvials. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Gabions reblerts amb pedra d’aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan 
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit 
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons submergit 
- Esculleres amb blocs de formigó, cúbics o en formes d’estrella 
- Concertat de les pedres de la superfície de l’escullera 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Estructures de gabions: 

- Replanteig dels gabions 

- Preparació de la base 

- Estesa de la caixa de tela metàl·lica 

- Ancoratge de la base de la caixa 

- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l’obra o subministrada segons el cas 

- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció 

- Tancat i lligat final 

- Neteja i retirada de runa i material sobrant 
Esculleres sobre fons no submergit: 

- Replanteig de l’escullera 

- Preparació de la base 

- Subministrament i col·locació de les pedres 

- Retirada de runa i material sobrant 
Esculleres sobre fons submergit: 

- Replanteig de l’escullera 

- Protecció de la zona de treball 

- Subministrament dels blocs 

- Transport fins al lloc de col·locació 

- Col·locació dels blocs 

- Retirada de runa i material sobrant 
Concertat d’escullera: 

- Manipulació dels blocs prèviament col·locats, amb maquinària adequada 

- Rebliment dels forats amb blocs de grandària més petita, fins a 1/3 del pes especificat 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 

Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió  triple d'acer galvanitzat en calent, reblertes amb pedra natural 

o grava de pedrera, triada a l'obra, o d'aportació. 

Ha de tenir la secció prevista a la DT. 

Ha de ser estable. 

Les cares han de ser planes i les arestes rectes. 

La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions. 

El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica. 

Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el diàmetre de la malla. 

Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques. 

Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals. 

Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de malla. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària:  ± 3% 

 - Amplària:  ± 3% 

 - Alçària:  ± 5% 

 ESCULLERA: 

Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de forma irregular. 

Ha de tenir la secció prevista a la DT. 

Ha de ser estable. 

Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT. 

Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT. 

Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT. 

Els blocs han d’estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals. 
El front ha de ser uniforme, no han d’ haver-hi blocs sobresortits o enfonsats respecte la superfície general d’acabat. 

Toleràncies d'execució: 

- Llàrgaria:  ± 3% 

 - Amplària:  ± 3% 

 - Planor: - 120 mm, + 300 mm 

- Alçària:  ± 5% 
 L’ amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de projecte corresponents a la cota de treball. 

En el cas que serveixi de recolzament a blocs acròpods: 

- Defectes localitzat amidats verticalment respecte del perfil teòric: <= 1/6 alçària dels blocs de la coraça 

- Promig sobre tres perfils reals distants 10 m:  <= 1/10 alçària dels blocs de la coraça 

El conjunt dels defectes localitzats no ha de donar toleràncies promig superiors a les esmentades anteriorment. 
CONCERTAT D’ESCULLERA: 

Les cares vistes dels blocs han de coincidir amb el pla del talú s definit en el projecte, sense arestes ni pics que sobrepassin aquesta 

superfície. 

Hi haurà continuïtat entre blocs del pes especificat, de manera que un bloc sempre sigui col·lateral amb un mí nim de dos que tinguin 

un pes especificat. 

Els forats han d'estar omplerts amb pedres de mida més petita, que es falcaran amb força, de manera que el conjunt quedi massís i 

que l’escullera resulti amb el suficient travament. 

Les cares vistes han de tenir una superfície sensiblement plana i regular. 

El percentatge de cares vistes que pertanyin a blocs del pes mínim especificat ha de ser, en superfície: 

- Pes de l’escullera < 1 t:  >= 80% 

- Pes de l’escullera entre 1 i 2 t:  >= 75% 

- Pes de l’escullera > 2 t:  >= 70% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 

Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT. 

El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les cantonades. 

Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions. 

Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm d'alçària, i amb separacions horitzontals 

de 50 cm. 

Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més grosses als paraments. 
ESCULLERA: 
Ha d’haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d’ identificació expedit a la pedrera. 
Els llocs de descàrrega s’han d’ajustar als previstos en la DT. 

Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT. 
Si l'escullera és de blocs prefabricats de formigó, no es permet l'abocament dels blocs.  

L'edat mínima dels blocs en el moment de la seva col·locació ha de ser de 28 dies. 
En esculleres sobre fons no submergit de pedra natural, el material s’ha de col·locar segons les seccions transversals indicades al 
Projecte, i de manera que no es formin segregacions a l’escullera. L’ abocada de material ha de ser a una altura inferior a 30 cm, i 
un cop col·locat, no ha de presentar zones mal consolidades o amb direccions preferents. 

Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne d'altres. 

En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha d'enrasar, massissant-se els forats amb 

material disposat de forma que es proporcioni als blocs la fonamentació més regular possible. 
ESCULLERA DE BLOCS DE PEDRA SOBRE FONS SUBMERGIT: 

Prè viament a l'abocada de l'escullera situada per sota de la cota +2, s'ha de col·locar una xarxa subjecta a boies en ambdós costats 

del dic i per davant del front d'avanç , amb la finalitat de no permetre que fustes, plàstics o qualsevol altre element estrany flotant 

surti fora de la zona de les obres. Periòdicament s'han de retirar aquells elements que flotin en els recintes limitats per les xarxes. 

Les esculleres s'han d'abocar directament amb gànguils, barcasses basculants o grues de suficient llargària, ajustant-se a les 

dimensions i talussos indicats en els plànols. 

Abans de procedir a l'abocada d'un mantell de recobriment, s'ha de procedir a pendre perfils de la part de l’obra sobre la que ha de 

descansar aquest mantell. 

Les esculleres dels mantells exteriors de recobriment s'han de  col·locar de manera que entre els blocs hi hagi la màxima travada  i 

el menor nombre de forats possibles, que no es podran reomplir amb cantells ni blocs de menor pes. 



La plataforma de treball ha de quedar protegida en tota la seva longitud excepte l'avanç, d'acord amb una cadència dels successius 

mantells. L'avanç s'ha de reforçar davant la possibilitat de successius mantells. 

Les esculleres s'han d'abocar de forma desordenada amb l'objectiu de que existeixi la màxima percolació  possible i es disipi l’energia 

de les onades. 

L'execució de l'obra s'ha de fer avançant una secció completa, a excepció del desfassament entre les diferents classes d'escullera, 

que ha de ser: 

- Entre el nucli i el mantell successiu, entre 7 i 10 m 

 - Entre dos mantells consecutius, entre 10 i 13 m 

 - Si l'escullera té el seu origen en una ja existent, abans de començar l'abocada de l'escullera sense classificar s'ha de retirar les 

pedres dels mantells superiors en les seves zones d'entroncament per donar continuïtat als nuclis finals 
 CONCERTAT D’ESCULLERA: 

No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació i selecció de la pedra dels voltants de 

l'obra. 
ESCULLERA MARÍTIMA DE PEDRA NATURAL: 

t de pes realment col·locat segons les especificacions de la DT, determinades en la bàscula per als camions, pesant-los abans i 

despré s de descarregar. 

S'establirà un sistema que identifiqui clarament les tares del vehicles utilitzats a l'obra. 

Les esculleres arrossegades pels temporals durant l'execució de les obres han d'anar per compte del contratista. 

No s'ha de comptabilitzar l'eliminació de les esculleres que hagin estat desplaçades fora del perfil. 

ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE  BLOCS PREFABRICATS: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva. 
CONCERTAT D’ESCULLERA: 

m3 del volum de l’escullera realment concertat, amidat sobre perfil indicat a la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CONCERTAT D’ESCULLERA: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS: 
- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d’acord a les exigències del plec. 
- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peç a i la granulometria de les pedres en 
contacte amb la malla. 
- Comprovació de les característiques geomètriques d’un 10% de les peces. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS: 
- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de contenció). 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL: 
- Aprovació dels mitjans i mètodes d’execució utilitzats pel contractista. 
- Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de descarrega.  
- Contrastar el material transportat amb l’indicat al document d’identificació expedit a la pedrera. 
- Control diari del material col·locat.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL  EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA 

NATURAL: 
- Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l’ obra executada per tal de conèixer la geometria global assolida 
així com el gruix de les diferents capes de material. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN ESCTRUCTURA DE GABIONS: 
El procés de formació dels gabions s’ajustarà a les indicacions del plec de condicions. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció  visual o les comprovacions geomètriques. En aquest darrer 
cas, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 
100% del subministrament. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN ESCULLERES DE FONS NO 

SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL: 

Si els mitjans utilitzats no s’ajusten als previstos, no s’ha d’autoritzar l’inici dels treballs o s’hauran d’aturar fins que es compleixin 
les condicions pactades. 
Si s’observa que el material transportat no és l’indicat al document d’ identificació que porta el camió, se l’haurà de classificar amb 
la categoria de pedra que correspongui realment al material transportat. Si no es pot classificar dins d’alguna de les grandàries 
utilitzades a l’obra, s’haurà de rebutjar el camió sense autoritzar-ne la descarrega i a més, s’haurà de doblar el nombre de camions 
controlats fins que no es detectin errors al llarg d’una setmana. 
No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a l’escullera, ni danys al talús, capa de filtre o 
geotèxtil. Qualsevol geotèxtil perjudicat durant aquestes operacions, ha de ser reparat o substituït a càrrec del Contractista. 
Si es detecten zones mal executades, s’hauran de corregir abans de continuar els treballs i si cal s’hauran de modificar els 
processos d’execució. 
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G4 -  ESTRUCTURES 
 
G45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G45C1RH3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 

formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 

directament des de camió , amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Pilars 

- Bigues 
- Estreps 

- Sostres amb elements resistents industrialitzats 

- Sostres nervats unidireccionals 

- Sostres nervats reticulars 

- Lloses i bancades 

- Membranes i voltes 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , en especial les que fan referència a 

la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin 

entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal·lacions 

, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): 



     - H <= 6 m:  ± 24 mm  

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ±  12 mm 

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals: 

     - Peces:  ± 24 mm 

     - Junts:  ± 16 mm 

 - Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

     - D <= 30 cm:   + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 

     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 

     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre biguetes:  40 mm 

- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 

- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 

Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 

Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

SOSTRES NERVATS RETICULARS: 

Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 

Separació entre eixos de nervis < 100cm 

Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 

48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions  explícites i 

l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 

realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En cas de considerar els defectes inadmisibles 

d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 

per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s’ eliminin 

forats i s’eviti la segregació. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es 

proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt 

net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre que es just ifiqui i es supervisi per la 

DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó  cal assegurar el manteniment de la humitat de l’element de formigó 

mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 

s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: 

 No es necessari la compactació del formigó. 

FORMIGÓ LLEUGER: 
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es  reduirà la separació entre posicions consecutives dels vibradors al 
70% de la  utilitzada per a un formigó convencional 

S’evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d’un excessiu vibrat. 

L’acabat superficial de la cara on s’aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el granulat 

s’introdueixi a la massa de formigó  i quedi recobert per la beurada 

ESTREPS: 

Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros parcialment vist, però no després. 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el formigó 

de l'element hagi assentat. 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó. 

Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del formigonat  

En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar generosament. 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament. 

S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense  que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la 

desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre. 

En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l’ ample d’aquests, 

excepte s’utilitza formigó autocompactant 

LLOSES: 

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre el 

formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures a ctives, i no es tornarà a formigonar 

fins que la DF els hagi examinat. 

Si l'element és pretesat, i no s’utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges. 
 



3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 

expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l’ estat de neteja i entrada 

d’aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’ encofrat. Mesura de les dimensions de 

totes les unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal d’evitar moviments de la ferralla durant el 
formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons l’article 100. Control de l’element 

construït de l’EHE-08. 

- Assaigs d’informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l’execució hagin assolit la 

qualitat prevista, comprovada mitjanç ant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a 

proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de presc ripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l’ estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En 

aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s’han de realitzar, indicant amb  tota 

precisió  la forma de realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l’estructura. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs d’informació  complementaria (testimonis, 

ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 

característiques de l’element formigonat. 
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G4 -  ESTRUCTURES 
 
G4B -  ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G4BC3100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en 

formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 

existents, o soldades a perfils d’acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següents: 

-  Elements estructurals de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de 

barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a 

l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 
recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, sense que es produeixin lesions 

en el formigó proper a la zona d’empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 

una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui 

superior a 0,1 mm. 

L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent.  La disposició dels punts 

de lligat ha de complir l’especificat en l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 

36832. 
La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits en 

la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicac ions 

del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 

compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple  o altre procediment idoni. En 

cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de 

tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 

determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició  ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, 

segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l’armadura, han de complir 

els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 



 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de 
seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 

       (on b es el costat menor de la secció de l’element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 

formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es  el de la secció circular 

equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 

70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 

més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bà sica 

d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.4 de la EHE. 

Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) 

Llargà ria de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a velocitat constant, amb 

l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició 

dels separadors ha de complir l’especificat en la taula  69.8.2 de la EHE-08 

Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. 

Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics. 

 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 

d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg de 

barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció  visual de les persones que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu 
bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
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G4 -  ESTRUCTURES 
 
G4D -  ENCOFRATS 
 
G4DC -  ENCOFRATS PER A LLOSES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G4DC1D00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s’abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la 
seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de 
condicions tècniques. 



Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 

dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta 

el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  excepte quan es faciliti a la DF certificat emès  

per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en 

cada cas, la col· locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment 

quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes 
sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar vernissos antiadherents a base de silicones o 

preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
 Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomè tric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’ activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 

travats en tots dos sentits. 
Els cindris s’estabilitzaran en les dues direccions per a que l’apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant 
l’execució dels sostres, podent-se  utilitza r els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peç a, si durant aquest 

interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.  

Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 

salvetats anteriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració 

prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment 

de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, 
prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l’execució 

Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les mateixes per l’humitat del reg i del formigó, 

sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho 

es podrà  autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│             │Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│ 
│             │─────────────────│          │        │               │ 

│             │Parcial │ Total  │          │        │               │ 
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ 

│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 

│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │ 

│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 

│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │ 

│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 

│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │ 

│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │ 

│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin 

normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues 

durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del  cindri és realitzarà d’acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb el tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç  per a que les arestes 

vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta  per evitar que absorbeixi l’aigua continguda al formigó, 

i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no 

sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 

guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió  total de l'encofrat, abans 

de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs 

d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i des muntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb 
seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà  especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les 
juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels sotaponts i puntals als sostres. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes 

obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el  formigó arribi a 

la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessà ria per a que, 

desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una 

mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostre s alleugerits. Quan aquest 

estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. 



Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de 
l’estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perí metre dels forats. En cas de deduir-

se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
G7B -  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G7B451D0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Làmina separadora col·locada no adherida. 

S'han considerat els materials següents: 

- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 

- Feltre de polipropilè  format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Les característiques del material sobre el que s’estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul del 
geotèxtil. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Cavalcaments: 

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 

- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 

- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir ab ans de 24 h des 
de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts al transport 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el geotèxtil 
- Control del procediment d’execució, amb especial atenció als  cavalcaments en junts longitudinals i transversals 
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i repàs del suport. 
- Control del procediment d’execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d’execució de cada unitat d’obra verificant el replanteig 
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius. 

- Neteja i repàs del suport. 

- Aplicació de l’emprimació, en el seu cas 
- Control del procediment d’execució, amb especial atenció  als cavalcaments entre peces i a l’execució dels elements singulars, 
tals com les vores, encontres, desguassos i junts. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN 

TRACCIÓ MECÀNICA: 
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents d e les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul 
del geotèxtil. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Proves d’estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G96 -  VORADES 
 



G965 -  VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G96516D9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de vorada amb materials diferents. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 

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 

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 

L’element col·locat 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.  

Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 

Pendent transversal:  >= 2% 

 Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

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. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

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 DF. 

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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d’execució i acabats de la base de formigó  sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al procediment adoptat 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
G9F15221. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de paviment de llambordins o lloses. 

S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 

- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Compactació i col·locació de les peces 

- Rejuntat de les peces amb morter 

- Neteja, protecció del morter i cura 

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Col·locació i compactació dels llambordins 

- Rebliment dels junts amb sorra 

- Compactació final dels llambordins 

- Escombrat de l'excés de sorra 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,  uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 

previstes. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 

Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en la DT.  

Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en 

els encontres d’aquest amb altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 

mm de diàmetre 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 

Els junts han de quedar plens de material de reblert. 

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 

PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 

Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 

Junts entre peces:  <= 8 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 12 mm 

 - Replanteig:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

La superfície del suport ha de ser neta i humida. 



El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT. 

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 

No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 

Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar 

d'omplir els junts. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 

Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures 

interiors, d'acord amb els criteris següents: 

Paviments exteriors: 

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen  

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 

Paviments interiors: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells qu e 

normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
G9GL -  PAVIMENT DE FORMIGÓ LLEUGER 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Paviments de formigó, amb granulats normals o d’argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat mes ciment 

pòrtland i  pols de quars o amb l’execució d’una textura superficial. 

S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 

- Amb estenedora de formigó 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

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 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfí cie del paviment ha de tenir una textura uniforme i 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 DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 

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 DF. 

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 0,90 mm. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  

     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08 . 
 
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 pè rdues 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, d’acord amb les instruccions de la DF. 

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 DF. 

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 despré s 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 DF. 

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 DF 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. 

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 DF. 

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. 

L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó  fresc en una quantitat de 2/3 

del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 

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 DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació  

per a que es pugui acabar amb llum natural. 



La DF 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 DF 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 carr ils 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. 

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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 

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. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* 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: 

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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GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
GD7J -  CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 

 
GD7JJ425,GD7JK425,GD7JN146,GD7JE425. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació  de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions soldades, col·locats al fons de la rasa i reblert 

de sauló  fins a 10 cm per sobre del tub. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació  del llit de recolzament dels tubs 
- Replanteig i preparació de les unions 
- Execució de les unions dels tubs 

- Baixada dels tubs al fons de la rasa 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

- Reblert de la rasa amb sauló 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT. 

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 

en el règim hidràulic de la canonada. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de 

les variacions tèrmiques. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les 

de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió  interior i 

d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 

La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, ha d’ estar reblert amb sauló. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 

- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 

 Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 

 Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen 

als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà  

de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant 

el desguàs dels punts baixos. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 

assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguà s. Quan es reprenguin 

els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 

El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF. 

Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 

amb les parets. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert 

ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 

d'estanquitat segons la normativa vigent. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la 

prova. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 



 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de 

Saneamiento de Poblaciones. 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura 

como anejo a esta Orden. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
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GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GD9 -  RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
GD959470,GD959500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Recobriment exterior amb formigó per a la protecció de tubs de formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície del tub 

- Col·locació del formigó de protecció 

- Cura del formigó de protecció 

CONDICIONS GENERALS: 

El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment la superfície exterior dels tubs. 

No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions o buits. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix:  ± 5% 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta superfície no ha de tenir pols, greixos, etc. 

El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
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GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GDB -  SOLERES PER A POUS 
 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
GDB27449. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 

- Soleres de formigó amb armadura lleugera 

- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Solera de llambordins: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de base 

- Cura del formigó 

- Col·locació dels llambordins de la solera 

- Col·locació de la beurada 

Solera de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 

- Cura del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de quedar plana. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa. 

La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

SOLERA DE FORMIGÓ:  

En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó , s'ha de formar una mitja canya entre les boques d'entrada 

i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de 

quedar a l'alçària de mig tub. 

Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub 

 Toleràncies d'execució: 

- Desviació lateral: 

     - Línia de l'eix: ± 24 mm 

     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres:  ± 12 mm 

 - Gruix (e): 

     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 

- Planor:  ± 10 mm/m 

SOLERE S DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres substàncies perjudicials. 

SOLERA DE LLAMBORDINS: 

Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i encaixades horitzontalment 

sobre el llit de formigó.  

Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment. 

Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: + 2%, - 1% 

- Gruix del llit de formigó:  - 5% 

 - Nivell de la solera:  ± 20 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 



El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 

disgregacions. S'ha de compactar. 

Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 

SOLERE S DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 

El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició 

dels separadors ha de complir l’especificat en la taula  69.8.2 de la EHE-08 

SOLERA DE LLAMBORDINS: 

Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a sobre del formigó fresc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GDD -  PARETS PER A POUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
GDD1U020,GDD1A094,GDDZ51A4,GDD1U080,GDDZ6DD4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació  dels elements complementaris. 

S’ han considerat els materials següents per a les parets del pou: 

- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat 

exterior 

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 

 S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.  

- Bastiment i tapa 

 - Graó d'acer galvanitzat 

 - Graó de ferro colat 

 - Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Parets: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col/locació de les peces agafades amb morter 

- Acabat de les parets, en el seu cas 

- Comprovació de l'estanquitat del pou 

En el bastiment i tapa: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

En el graó: 

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 

- Col·locació dels graons amb morter 

En el junt d'estanquitat: 

- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub 

- Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió 

- Col·locació del tub dins de la peça del junt 

- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior 

- Prova de l'estanquitat del junt col·locat 

PARET PER A POU:  

El pou ha de ser estable i resistent. 

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar reduïnt les dimensions del 

pou fins arribar a les de la tapa. 

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 

La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 

Toleràncies d'execució: 

- Secció interior del pou:  ± 50 mm 

 - Aplomat total:  ± 10 mm 

 PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un element resistent. 

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 

PARET DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de 

pasta de ciment pòrtland. 

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 

 Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 

 - Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 

 PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 

Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 

 BASTIMENT I TAPA: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada 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. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà  

tenir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 

 - Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

 GRAÓ: 

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 

Han d’estar alineats verticalment. 

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 

Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 

Llargària d'encastament:  >= 10 cm 

 Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 

 Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 

 Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
 Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó (senzill): 
- Deformació sota càrrega:  ≤ 5 mm 
- Deformació remanent:  ≤ 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  ≥ 3,5 kN 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó (doble): 
- Deformació sota càrrega:  ≤ 10 mm 
- Deformació remanent:  ≤ 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  ≥ 3,5 kN 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 



- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 

JUNT D'ESTANQUITAT: 

El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada. 

La unió entre el tub i el pericó  ha de ser estanca i flexible. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 

PARET PER A POU:  

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

PARET DE MAÓ: 

Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. 

El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 

JUNT D'ESTANQUITAT: 

No s'han d’instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament. 

No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors. 

El connector s'ha de fixar a la paret del pericó per mitjà  d'un mecanisme d'expansió. 

La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d’instal·lar el connector. 

La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

PARET PER A POU:  

m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I  TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre que es canviï de 
procedència. 
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d’execució  sobre un 10 % del graons col·locats. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de totes les peces col·locades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

 
  

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
GDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
GDK2A6F3,GDK2A6F2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 

S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó de formigó fet “in situ” sobre solera de maó calat col· locat sobre llit de sorra. 
- Pericó  de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb terres. 
- Pericó de fàbrica de maó fet “ in situ”, amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de maó calat, i  reblert lateral 
amb terres 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Pericó de formigó fet “in situ”: 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació de la solera de maons calats 

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 

Pericó de formigó prefabricat: 

- Comprovació de la superfície d’assentament 

- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 

- Formació de forats per a connexionat tubs 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 

- Acoblament dels tubs  

- Reblert lateral amb terres  

- Col·locació de la tapa en el seu cas 

Pericó de fàbrica de maó  fet “in situ” 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels maons de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres. 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera:  ± 20 mm 

 PERICÓ DE FORMIGÓ FET “IN SITU”: 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 

 - Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 

 - Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 

 PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 

El pericó  ha de quedar ben subjectat a la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 

sobresortir d'ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

La tapa (si és el cas) serà  dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal 

d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 

Gruix de la solera: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 5 mm/m 



- Escairat:  ±5 mm r especte el rectangle teòric 

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET “IN SITU” 

El pericó ha d’estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó  calat 

La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 

Les parets han de  ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 

Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de 

pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 

Gruix de la solera: >= 10 cm 

Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 

 Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 

 Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 

- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 

- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 

Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 

PERICÓ DE FORMIGÓ FET “IN SITU”: 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 

48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions  explícites i 

l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 

realment assolida. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 

per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET “IN SITU” 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

El procès de col·locació  del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material. 

Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GD -  DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
GDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
GDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
GDKZ3174,GDKZ3173. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada 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. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà  

tenir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 

 - Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I  TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
GF3 -  TUBS I ACCESSORIS DE FOSA 
 
GF3A -  ACCESSORIS DE FOSA PER A DERIVACIONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
GF3A8485. 



 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Canalització amb tub de fosa dúctil i la col·locació d’accessoris, col·locats al fons de la rasa. 

S’han considerat els tipus d’accessoris següents: 

- Peces en forma de T per a derivacions 

 S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Unió de campana amb anella elastomèrica 

 - Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 

 - Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 

 - Unió per testa amb brides exemptes, anelles elastomèriques i maniguet de reacció en cada unió 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 

en el règim hidràulic de la canonada. 

L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 

La unió entre dos elements de la canalització ha de quedar feta de manera que l'extrem llis d'un d'ells, penetri en l'extrem en forma 

de campana de l'altre. 

L'estanquitat s'obté per la compressió de l'anella elastomèrica situada a l'interior de l'extrem de la campana mitjançant la introducció 

de l'extrem llis o bé, mitjançant una contrabrida que es recolza a l'anell extrem de la campana i que s'hi  subjecta amb cargols de 

cabota en aquells casos en què s'indica que la unió té contrabrida d'estanquitat. 

En les unions amb contrabrida d'estanquitat, aquesta ha de tenir col·locats tots els bulons els quals han d'estar apretats amb el segü 

ent parell: 

- Bulons de 22 mm:  120 Nm 

- Bulons de 27 mm:  300 Nm 

En les unions amb contrabrida de tracció, aquesta ha de tenir col·locats tots els bulons i ha d'estar en contacte en tot el seu perí 

metre amb la boca de la campana. 

En les unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i el junt d'estanquitat. 

En les unions per testa, l'estanquitat s'obté per la compressió de les dues anelles elastomèriques col·locades a cada extrem del 

maniguet de reacció, comprimides per les brides. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de 

les variacions tèrmiques. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.) , han 

d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les 

de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 

amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no ha de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, 

fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 

A totes les superfícies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el recobriment afectat per mitjà de pintura epoxi d'assecatge 

ràpid. 

Els bulons de les brides i contrabrides s'han d'apretar en diferents passades, seguint un ordre de diàmetres oposats. 

Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el valor indicat a la DT. 

Un cop acabada la instal·lació  s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos, i finalment aigua, utilitzant els 

desguassos previstos per a aquestes operacions. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen 

als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 

assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 

d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar  de forma que els junts de les canonades i 

dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ACCESSORIS: 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels 

mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
GF3 -  TUBS I ACCESSORIS DE FOSA 
 
GF3D -  ACCESSORIS DE FOSA PER A UNIONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
GF3D38F5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Canalització amb tub de fosa dúctil i la col·locació d’accessoris, col·locats al fons de la rasa. 

S’han considerat els tipus d’accessoris següents: 

- Elements per a realitzar les unions de tubs i peces especials de canalització amb els corresponents accessoris de fosa dúctil 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Unió de campana amb anella elastomèrica 

 - Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 

 - Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 

 - Unió per testa amb brides exemptes, anelles elastomèriques i maniguet de reacció en cada unió 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 

en el règim hidràulic de la canonada. 



L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 

La unió entre dos elements de la canalització ha de quedar feta de manera que l'extrem llis d'un d'ells, penetri en l'extrem en forma 

de campana de l'altre. 

L'estanquitat s'obté per la compressió de l'anella elastomèrica situada a l'interior de l'extrem de la campana mitjançant la introducció 

de l'extrem llis o bé, mitjançant una contrabrida que es recolza a l'anell extrem de la campana i que s'hi  subjecta amb cargols de 

cabota en aquells casos en què s'indica que la unió té contrabrida d'estanquitat. 

En les unions amb contrabrida d'estanquitat, aquesta ha de tenir col·locats tots els bulons els quals han d'estar apretats amb el segü 

ent parell: 

- Bulons de 22 mm:  120 Nm 

- Bulons de 27 mm:  300 Nm 

En les unions amb contrabrida de tracció, aquesta ha de tenir col·locats tots els bulons i ha d'estar en contacte en tot el seu perí 

metre amb la boca de la campana. 

En les unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i el junt d'estanquitat. 

En les unions per testa, l'estanquitat s'obté per la compressió de les dues anelles elastomèriques col·locades a cada extrem del 

maniguet de reacció, comprimides per les brides. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de 

les variacions tèrmiques. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.) , han 

d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les 

de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 

amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no ha de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, 

fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 

A totes les superfícies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el recobriment afectat per mitjà de pintura epoxi d'assecatge 

ràpid. 

Els bulons de les brides i contrabrides s'han d'apretar en diferents passades, seguint un ordre de diàmetres oposats. 

Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el valor indicat a la DT. 

Un cop acabada la instal·lació  s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos, i finalment aigua, utilitzant els 

desguassos previstos per a aquestes operacions. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen 

als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 

assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 

d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar  de forma que els junts de les canonades i 

dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ACCESSORIS: 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels 

mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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GF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
GFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
GFB1 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
GFB1L425,GFB19455,GFB1C455. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d’ accessoris en canal itzacions 

soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C 
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, 

instal·lacions  d'hidrants, etc.). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.) 

- Sense especificació  del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini 

d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 

 - Connectada a pressió  (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació  del grau de dificultat 

en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 

d'obra diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 

en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d’ estar feta la prova de pressió. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions 

s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus  d'unió definit per a la 

canalització. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 

passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│             │   Polietilè   │       Polietilè           │ 
│             │ densitat alta │ densitat baixa i mitjana  │ 

│─────────────│───────────────│───────────────────────────│ 
│    A 0°C    │  <= 50 x Dn   │      <= 40 x Dn           │ 



│    A 20°C   │  <= 20 x Dn   │      <= 15 x Dn           │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament  respecte a l'estructura de 

l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica , 

entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams  llargs, etc.), 

permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Distància entre suports: 

- Tub polietilè densitat alta: 

- Trams verticals: DN x 20 mm 

- Trams horitzontals: DN x 15 mm 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d’haver un reb lert de 
terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 

Gruix del llit de sorra: 

- Polietilè extruït: >= 5 cm 

- Polietilè reticulat: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de 

temperatura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.) , han 

d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les 

de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 

amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer 

la connexió. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen 

als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 

provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 

assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert 

ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 

d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar  de forma que els junts de les canonades i 

dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces especials per col·locar. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels 

mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:  
     - Suportació  
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí  de la instal·lació 
     - Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments 
     - Distància a altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d’estanquitat i resistència mecànica  
- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s’ha de procedir  a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la DF. 
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GF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
GFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
GFB3 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
GFB37325. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d’ accessoris en canal itzacions 

soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C 



S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, 

instal·lacions  d'hidrants, etc.). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.) 

- Sense especificació  del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini 

d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació  del grau de dificultat 

en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 

d'obra diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 

en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d’ estar feta la prova de pressió. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions 

s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus  d'unió definit per a la 

canalització. 

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura.  S'ha de 

garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 

passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│             │   Polietilè   │       Polietilè           │ 
│             │ densitat alta │ densitat baixa i mitjana  │ 

│─────────────│───────────────│───────────────────────────│ 
│    A 0°C    │  <= 50 x Dn   │      <= 40 x Dn           │ 
│    A 20°C   │  <= 20 x Dn   │      <= 15 x Dn           │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament  respecte a l'estructura de 

l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica , 

entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 

Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d’instal·lar dins d'una beina d'acer. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams  llargs, etc.), 

permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d’haver un reblert de 
terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 

Gruix del llit de sorra: 

- Polietilè extruït: >= 5 cm 

- Polietilè reticulat: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de 

temperatura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.) , han 

d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les 

de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 

amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer 

la connexió. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen 

als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 

provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 

assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert 

ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 

d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar  de forma que els junts de les canonades i 

dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces especials per col·locar. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels 

mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:  
     - Suportació  



     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí  de la instal·lació 
     - Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments 
     - Distància a altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d’estanquitat i resistència mecànica  
- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s’ha de procedir  a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la DF. 
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GF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
GFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
GFBA -  ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A DERIVACIONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
GFBA6282,GFBA6484. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d’ accessoris en canal itzacions 

soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C 

- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40 °C 

- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C 

S’han considerat els tipus d’accessoris següents: 

- Peces en forma de T per a derivacions 

 S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 

 - Connectada a pressió  (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 

en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d’ estar feta la prova de pressió. 

L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions 

s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus  d'unió definit per a la 

canalització. 

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura.  S'ha de 

garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d’haver un reblert de 
terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 

Gruix del llit de sorra: 

- Polietilè extruït: >= 5 cm 

- Polietilè reticulat: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.) , han 

d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les 

de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 

amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen 

als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 

assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 

d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar  de forma que els junts de les canonades i 

dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ACCESSORIS: 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels 

mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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GG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
GG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
GG1A -  ARMARIS METÀL·LICS 
 
 



0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
GG1A0829. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La columna ha de complir les 

especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari. 

L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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GG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
GG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
GG1N -  CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS ELÈCTRICS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
GG1N321F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

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. 

La centralització ha de quedar instal·lada dins d'un local exclusiu, de fàcil i lliure accés. 

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. 

Cada comptador ha de tenir un rètol indicatiu de l'abonat a qui pertanyi. 

La distància dels comptadors a terra serà de 25 cm com a mínim i 180 cm com a màxim. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi han condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l’ escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora. 
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP 
- Verificar els següents elements de la línia general d’alimentació : 
     - Secció dels conductors 
     - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
     - Calibre i naturalesa dels conductes 
     - Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora 
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats. 
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats. 
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d’acord amb el que s’especifica a continuació i 
de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs: 

     - Resistència d’aïllament (REBT) 

     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 

     - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 

     - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari 
es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
GG2 -  TUBS I CANALS 
 
GG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
GG22TH1K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 

S’han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d’halògens 



- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior 

S’han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Tubs col·locats encastats 

- Tubs col·locats sota paviment 

- Tubs col·locats sobre sostremort 

- Tubs col·locats al fons de la rasa 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- L’estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 

Toleràncies d’instal·lació: 

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 

ENCASTAT: 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 

Recobriment de guix:  >= 1 cm 

 SOBRE SOSTREMORT: 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

 Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 

 Fondària de les rases:  >= 40 cm 

 Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d’unió i 
en general tots els accessoris que intervenen en la canalització  han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a 
col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles 

(pedra, runa, etc.) 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos 

curvables. 

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos 

flexibles. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos 

enterrados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels 
conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
GG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
GG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
GG319324. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió  baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, 

amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus següents: 

  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï llament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines 

termoplàstiques , UNE 21123-4 

  - Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticul at (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil 

(PVC), UNE 21123-2 

  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines 

termoplàstiques , UNE 21123-4 

  - Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d’elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 

21123-4 

  - Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), 

UNE 21123-2 

  - Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 

  - Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d’acer, aïllament de barreja de polietilè  reticulat (XLPE) i coberta de 

barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

  - Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d’elastòmers termoestables.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat superficialment 

- Col·locat en tub 



- Col·locat en canal o safata 

- Col·locat aeri  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 

recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

 El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

 Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

 Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m 

COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti perjudicada 

la coberta. 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i 

la seva posició  ha de ser la fixada al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 

 Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 

 En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà , en la mesura del possible, les possibilitats d’ocultació que ofereixi 

aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas 

han de malmetre el cable. Han d’estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un altre, es penjarà d’un cable fiador 

d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes 

canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l’encreuament es  fa practicant un pont amb el mateix cable, e ls punts 

de fixació immediats han d’estar el suficientment propers per tal d’evitar que la distància indicada pugui deixar d’existir. 

COL·LOCACIÓ AÈRIA: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir 

un conductor de fase per a subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant 

sense malmè trela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop 

estesa la línia. Ha de ser d’acer galvanitzat hi  no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de 

tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , ja sigui en xarxes sobre suports o en 

xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes. 

COL·LOCAT EN TUBS: 

 Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre 

amb un tub d’acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d’una caixa de doble aïllament, situada a 

l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l’entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l’aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 

El diàmetre interior dels tubs serà  superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels 

cables. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 

Si l’estesa del cable es amb tensió , es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran 

politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s’ha d’ 

extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l’operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport. 
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà  tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb 

conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal de 

no provocar tensions massa grans al conductor. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva 

coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte 
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun 
dels reglaments d’aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs 
i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte 
projecte. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
GN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
GN1216G4,GN1B26G4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 



 

Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

 - Muntades en pericó de canalització soterrada 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 

- Preparació de les unions amb els elements d’estanqueitat 

- Connexió de la vàlvula als tubs 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la mà. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix  d'accionament del 

sistema de tancament. 

MUNTADES EN PERICÓ: 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 

La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop  desmuntat l'eix 

d'accionament del sistema de tancament. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar  i treure tots els cargols de les 

brides. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
GN8 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ 
 
GN85 -  VÀLVULES DE RETENCIÓ DE BOLA EMBRIDADES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
GN8523A4,GN8523D4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Vàlvules de retenció de bola muntades entre brides i en un pericó de canalització soterrada. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de l'interior dels tubs 

 - Connexió de la vàlvula a la xarxa 

 - Prova d'estanquitat 

 CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de col·locar de forma que els eixos de la vàlvula i de la tuberia quedin alineats. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

El pes de la tuberia no ha de descansar sobre la vàlvula. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar  i treure tots els cargols de les 

brides. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No precisa de junts per a garantir l'estanquitat. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
GNZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
GNZ115G4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Carrets extensibles d'acer per a muntatge de vàlvules, amb diàmetres nominals de 500 o 1000 mm muntats en pericó de canalització 

soterrada. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de l'interior dels tubs 

 - Connexió dels dos cossos del carret als extrems de la xarxa a completar 

 - Embridat dels cossos 

 - Prova d'estanquitat 

 CONDICIONS GENERALS: 

La distància entre l'accessori i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols de les 

brides.  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 

en el règim hidràulic de la canonada. 

Ha de ser concèntric amb els tubs. 

En unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i el junt d'estanquitat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

S'ha de netejar l'interior dels tubs abans de la instal·lació de l'accessori. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 



 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

  



K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K5 -  COBERTES 
 
K5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
K5Z1 -  FORMACIÓ DE PENDENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K5Z15A2B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigó o morter de 5 a 20 cm de gruix mitjà 

- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres en pendent, de 10 a 20 cm 

de gruix mitjà 

 - Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà 

 - Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

 - Replanteig dels pendents 

 - Abocat del material i reglejat de la superfície 

 - Execució de l'acabat, en el seu cas 

 - Curat i protecció del material 

 Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

 - Replanteig dels pendents 

 - Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 

 - Abocat del material i reglejat de la superfície 

 Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana: 

- Replanteig de les pendents 

 - Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 

 - Anivellat del remat superior per a rebre el tauler 

 CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser l’ 

adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta.  

El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF. 

 El pendent ha de ser l’adequat per conduir l’aigua cap els elements d’evacuació. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivells:  ± 10 mm 

- Pendents:  ± 0,5% 

- Planor:  ± 10 mm/2 m 

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 

La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 

S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé, buits. 

L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya. 

Toleràncies d'execució: 

- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS: 

Gruix màxim:  <= 30 cm 

 Gruix mínim:  >= 5 cm 

 Distància entre mestres:  <= 2 m 

 FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT: 

Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats. 

Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant. 

Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets han d'anar travats 

perpendicularment. 

Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà. 

Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades següents s'han de centrar amb els 

forats inferiors. 

Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid. 

PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%): 

Alçària:  <= 4 m 

 Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m 

 Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m 

 Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: 

     - Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm 

     - Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm 

- Aplomat: ± 10 mm 

- Separació entre les peces:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS: 

Els aiguaf ons i les esquenes d'ase han d’estar fets amb reglades d'obra ceràmica. 

L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot recolzant els regles en les reglades; 

els forats que restin s'han d'omplir manualment. 

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests lí mits s'ha de revisar 

l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 

Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA: 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

MASSISSAT AMB ARGILA EXPANDIDA  ABOCADA EN SEC: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 

expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de 

Salubridad DB-HS. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

 - Replanteig dels pendents 

 - Abocat del material i reglejat de la superfície 

 - Execució de l'acabat, en el seu cas 

 - Curat i protecció del material 

 CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat. 



CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

  



P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES 
 
P15 -  PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
P151 -  PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 
 
P151N- -  PROTECCIÓ COL·LECTIVA AMB TANCA D'ADVERTÈNCIA (D) 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
P151N-H7X5. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat a 
l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o 
reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
     - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
     - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
     - Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
     - Anellat per a escales de ma 
     - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
     - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats a l'energia fora 
de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, posant en perill la seguretat 
de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils 
del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a 
utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant del mateix. Si les 
instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions 
i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva 
funció. 

Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, l'operació haurà de 
realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones o 
objectes des d'una alçada superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb 
una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element estructural estable, i 
serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat 
menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la 
que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no es dones un cop amb 
l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han d'estar fixades 
verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de 
les plantes superiors o la coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al pes màxim previsible 
d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que 
estiguin per sota de la protecció. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades al risc que es vol prevenir, i 
que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva 
utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un perill per a la 
seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin de forma segura o 
fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, per tal de no 
sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les 
mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada mitjançant proteccions 
individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal 
que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre 
en construcció per sobre del terra). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps 
que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar 
a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 



Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la 
construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 
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P4 -  ESTRUCTURES 
 
P43 -  ESTRUCTURES DE FUSTA 
 
P435- -  CABIRÓ DE FUSTA, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
P435-6UHB. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada, utilitzats directament o 
formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Cabiró 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació d'elements estructurals nous: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. 
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el seu defecte cal verificar que son capaços 
de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 del "Documento 
Básico SE-M Estructuras de Madera". 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i 
elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. 
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar podriments. 
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de permetre la ventilació de la 
fusta. 
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les bases. 
La cara superior i les testes dels elements de fusta que restin exposats a la intempèrie, cal que estiguin protegits de l'acció de la 
pluja, amb elements que permetin la ventilació. 
Toleràncies d'execució: 
- Fusta serrada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir els límits de la classe 1 
segons la norma UNE EN 336 per a fusta de coníferes i pollancre. 
- Aquesta norma s'aplicarà a d'altres especies de frondoses amb els coeficients de minvament i inflament corresponents. 
- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram: 
     - Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram 
     - Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram 
 
 
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 DF abans d'iniciar els 
treballs en obra. 
La DF 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 DF 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 disminuida pels sistemes de muntatges 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. 
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. 
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. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís 
o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF 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. 
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'acabaran de 
collar en una segona fase. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció  teòrica, incloent la 
llargària dels encaixos i solapaments. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Madera DB-SE-M, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
UNE 56544:2003 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coníferas. 
UNE-EN 1912:2005 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y especies. 
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs 
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P4 -  ESTRUCTURES 
 
P45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
P452 -  FORMIGONAMENT DE MURS 
 
P4520- -  FORMIGONAMENT DE MURS (CE, EHE) 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
P4520-I5SN. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE o CODI 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable, 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 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 



En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) 
en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del capítol 13 del CODI 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 24 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària 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 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o l'article 5 de l'annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021)segons normativa aplicable 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o el punt 5 del anexe 14 del 
CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 
48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i 
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els 
panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis 
del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles 
d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin 
forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es 
proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt 
net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la 
DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó 
mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada 
d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de 
totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el 
formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 
55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100 de l'EHE-08 o el 
capítol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada 
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les 
incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques 
particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En 
aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota 
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 
55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 



Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat. 
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P4 -  ESTRUCTURES 
 
P45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
P459 -  FORMIGONAMENT DE SOSTRES 
 
P4599- -  FORMIGONAMENT DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS (CE, EHE) 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
P4599-KI4W. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE o CODI 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable, 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: 
- Sostres amb elements resistents industrialitzats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) 
en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin 
entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del capítol 13 del CODI 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o l'article 5 de l'annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021)segons normativa aplicable 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o el punt 5 del anexe 14 del 
CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 
48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i 
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els 
panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis 
del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmissibles 
d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin 
forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es 
proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt 
net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la 
DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó 
mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó. 
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat 
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament. 
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la 
desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre. 



En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l'ample 
d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada 
d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de 
totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el 
formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 
55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100 de l'EHE-08 o el 
capítol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada 
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les 
incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques 
particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En 
aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota 
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 
55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat. 
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P4 -  ESTRUCTURES 
 
P4B -  ARMADURES PASSIVES 
 
P4BJ- -  ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, EN MALLA 
 
 

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
P4BJ-D9PB. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en 
formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 
existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Elements estructurals de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL 
segons normativa aplicable i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de 
barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a 
l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 
recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions 
en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 
una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no 
sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts 
de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE o l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, 
seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 o del CODI 
ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE o a l'article 49.5.2.5 del CODI 
ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions 
del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 49.5.2.6 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En 
cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona 
de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE o l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas 
d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, 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 EHE o l'article 27.1 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de 
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 



Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1 del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE o l'article 49.5.2.4 
del CODI ESTRUCTURAL. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE) 
(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de l'apartat 49.5.1.4 del CODI ESTRUCTURAL) 
- 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 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb 
l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició 
dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE 
o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, 
etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon 
sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
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P4 -  ESTRUCTURES 
 
P4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
P4E5- -  PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
P4E5-DLF8. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila expandida 
premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a 
quedar vist o per a revestir. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan 
referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 
Les filades han de ser horitzontals. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça. 
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del 
terra al sostre. 
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a 
mínim 65 mm. 
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest quedi afectat en 
les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT. 
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm. 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt vertical: 
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça 
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents: 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Distància entre obertures:  ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Aplomat en una planta: ± 20 mm 



- Aplomat total:  ± 50 mm 
- Axialitat:  ± 20 mm 
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm 
- Gruix: 
     - Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
     - Altres fàbriques:  ± 25 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar 
l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant. 
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del 
formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter 
sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a 
col·locar. 
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i ha de quedar compactat i sense buits 
dins de les peces. 
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la pressió del formigó fresc. 
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient. 
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials. 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura 
alta, vent fort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l'execució de 
l'obra o d'altres. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas 
de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats 
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts: 
     - Humitat dels blocs 
     - Col·locació 
     - Obertures 
     - Travat 
     - Junts de control 
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF 
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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P4 -  ESTRUCTURES 
 
P4L -  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
 
P4L4- -  FORMACIÓ DE SOSTRE AMB LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
P4L4-6FL5. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de sostre de lloses alveolars de formigó pretesat sobre els elements de suport armat amb malla electrosoldada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del perímetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament 
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari 
- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament 
- Replanteig de les plaques 
- Anivellament de les plaques 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Neteja del fons de la semiplaca 
- Abocada del formigó 
- Reglejat i anivellament de la cara superior del sostre 
- Cura del formigó 
- Retirada dels apuntalaments i entrada en càrrega segons el pla previst 
- Protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del 
element. 
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, 
les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
El sostre, un cop formigonat, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla, i ha d'estar sòlidament unit als elements de 
suport on s'han d'ancorar les armadures superiors, les inferiors i les de repartiment. 
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08 o el 27.2 del CODI ESTRUCTURAL: 
- Elements formigó armat: 
     - Segons EHE 
     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm 
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm 
     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm 
     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm 
     - Segons CODI ESTRUCTURAL 
     - En classe d'exposició X0, X1:  <= 0,4 mm 
     - En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, XF3, XC4:  <= 0,3 mm 
     - En classe d'exposició XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XF2, XF4, XA1:  <= 0,2 mm 
     - En classe d'exposició XS3, XA2, XA3:  <= 0,1 mm 
- Elements formigó pretensat: 
     - Segons EHE 
     - En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm 
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm 
     - Segons CODI ESTRUCTURAL 
     - En classe d'exposició X0, X1:  <= 0,2 mm 
     - En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, XF3, XC4:  <= 0,2 mm 
Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE 
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: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 
- Acord amb els recolzaments:  + 10 mm,  -5 mm 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 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 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o l'article 5.3 de l'annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars 
previstos. 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat 
d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació. 
Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran les característiques mecàniques i, en particular, el mòdul de fletxa, moments 
de fissuració i trencament, i l'esforç tallant de trencament. 
El muntatge dels elements prefabricats es realitzarà conforme el que indiquen els plànols, detalls d'esquema de muntatge i d'acord 
amb la fitxa tècnica. 
Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà especial cura amb les dimensions dels 
diferents elements i l'execució dels recolzaments, enllaços i unions 
Les plaques s'han de col·locar a tocar. 
Les plaques s'han de col·locar a nivell sobre els elements de suport del sostre. 
Si cal s'han de recolzar sobre els sotaponts amb l'apuntalament necessari per no superar la fletxa màxima prevista durant 
l'abocada del formigó. 
Cal col·locar els elements d'encofrat necessaris per evitar la pèrdua de formigó en els extrems de les semiplaques. 
Tots els forats s'han de preparar i replantejar prèviament al formigonat, amb els mitjans d'encofrat més adients segons el cas. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició 
dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL 
La superfície de contacte entre la placa i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos estranys per tal d'assegurar 
l'adherència. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa 
L'abocada del formigó ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 0,5 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. L'abocada s'ha de fer 
únicament en les zones coincidents amb les bigues del sostre. 
No s'ha d'acumular massa quantitat de formigó  sobre de les semiplaques. 
S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària del sostre. 
Les pèrdues de pasta pels junts a la cara inferior de les plaques cal netejar-les durant el formigonament amb reg d'aigua. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó 
mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i empalmaments. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P4 -  ESTRUCTURES 
 
P4L -  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
 
P4LB- -  LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT PER A SOSTRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
P4LB-3DOW. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de lloses alveolars de formigó precomprimit sobre els elements de suport per a la formació de sostre. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Confecció dels plànols de muntatge del sostre 
- Preparació del perímetre de recolzament, neteja i anivellament 
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari 
- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament 
- Presentació de les plaques 
- Anivellament de les plaques 
- Eliminació del formigó de la cara superior dels alvèols, als extrems que requereixin ser massissats 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plaques s'han de col·locar a nivell sobre els elements de suport del sostre. 
No es permet recolzar lloses alveolars sobre peces ceràmiques, si no hi ha un cercol de formigó armat per a resoldre el 
recolzament 
El recolzament de les lloses alveolars sobre bigues o murs s'ha de fer amb una capa de morter fresc >= 15mm de gruix, o sobre 
bandes o recolzaments individuals de material elastomèric situats en cada nervi de la llosa 
La longitud de recolzament mínima nominal mesurada des de la vora de la llosa alveolar fins la vora interior del recolzament ha de 
ser: 
En recolzaments directes 
- Llargària:  50 mm 
- Tolerància:  - 10 mm 
- No s'admeten recolzaments reals en obra < 40 mm 
En recolzaments indirectes sense apuntalat de llosa 
- Llargària:  40 mm 
- Tolerància:  - 10 mm 
- No s'admeten recolzaments reals en obra < 30 mm 
El sostre, un cop formigonats els nervis, i en el seu cas la capa de compressió, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el 
seu pla. 
Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que aixó no disminueixi la secció de la peça. 
Si el sostre ha de tenir una capa de compressió, ha de tenir un gruix >= 40 mm de formigó amb una armadura de repartiment, que 
com a mínim ha d'estar composada per rodons de 4 mm disposats en direcció transversal i longitudinal amb una separació màxima 
entre rodons de 35 cm. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig en planta:  ± 30 mm 
- Nivell:  ± 20 mm 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en els articles 5.4.2 i 5.4.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o de l'annex 
14 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge es realitzarà d'acord amb el projecte i en particular amb el que indiquen els plànols i les documents d'instruccions de 
muntatge del fabricant. 
Les plaques s'han de col·locar a tocar. 
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé. 
Les armadures s'han de mantenir en la seva posició amb separadors. La qualitat d'aquests i la seva disposició ha d'estar d'acord 
amb el que estableixen els apartats 37.2.5  i 69.8.2 de l'EHE-08 o els apartats 43.4.2 i 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat 
S'ha de comprovar que en el formigonat, els junts quedin totalment reblerts de formigó 



En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l'ample 
d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Preparació del perímetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament 
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari 
- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament 
- Replanteig de les plaques 
- Anivellament de les plaques 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100 de l'EHE-08 o el 
capítol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
- Assaigs d'informació complementaria: 
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL, en les que els materials i l'execució 
hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i 
en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
          - Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques 
particulars. 
          - Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions 
específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, 
indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
          - Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 
55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la col·locació de les plaques. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element. 
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P4 -  ESTRUCTURES 
 
P4Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
 
P4ZB- -  RECOLZAMENT DE NEOPRÈ SENSE ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
P4ZB-3HKH. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
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 
CONDICIONS GENERALS: 
La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb les especificacions de la DT. 
Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que pugui impedir el bon funcionament del 
recolzament. 
Les dimensions de la base de recolzament venen determinades per les característiques de l'aparell utilitzat: 
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. 
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 DT. 
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 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de carretera 
* 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). 
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P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9A -  PAVIMENTS GRANULARS 
 
P9A2- -  PAVIMENT DE TERRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
P9A2-DN4S. 
 



Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de terra. 
S'han considerat els materials següents: 
- Sauló 
- Terra-ciment executada "in situ" 
- Material seleccionat 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de 
treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i 
passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per 
fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 
(o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En els paviments de sauló o material seleccionat: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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, d'acord amb les instruccions de la DF. 
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs 
realitzats. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en 
cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no 
permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 
prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà 
escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes (PG-3). 
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PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
PD72- -  CLAVEGUERA AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions soldades, col·locats al fons de la rasa i 
reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del tub. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de 
treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i 
passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per 
fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 
(o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Replanteig i preparació de les unions 
- Execució de les unions dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Reblert de la rasa amb sauló 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 
en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de 
les variacions tèrmiques. 



En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les 
de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i 
d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, ha d'estar reblert amb sauló. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen 
als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per 
mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant 
el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la 
prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada instal·lada. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de 
Saneamiento de Poblaciones. 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. 
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PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDK1- -  BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PDK1-I2DL. 
 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de 
treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i 
passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per 
fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb 
tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin 
(o que puguin interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les 
tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb 
morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada 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. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no 
podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes (PG-3). 
* 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 (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 



- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
PN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
PN12- -  VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, MUNTADA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PN12-DPOT. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 
- Connexió de la vàlvula als tubs 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del 
sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols de les 
brides. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i 
amb els condicions correctes per realitzar la unió. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal de 
no malmetre les diferents peces. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 
parets. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats 
produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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PR -  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR42 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) 
 
PR420- -  SUBMINISTRAMENT CELTIS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PR420-8U2V. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i 
presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer 
seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control 
i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o 
algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació 
controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es 
tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció. 
 
 



3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 
material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR -  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR45 -  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 
 
PR45C- -  SUBMINISTRAMENT ULMUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PR45C-8XUS. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 

- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i 
presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer 
seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control 
i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o 
algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació 
controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es 
tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del 
material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR -  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 



PR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR60- -  PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PR60-8YJ6,PR60-8YJS. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbres planifolis 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Arbre: 
     - Amb l'arrel nua 
     - Amb pa de terra 
     - En contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre, arbust o planta enfiladissa: 
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
     - Replanteig del clot o rasa de plantació 
     - Extracció de les terres 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Reblert del clot de plantació 
     - Primer reg 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, 
temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbres: 90 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbres:  60 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la 
meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i el 
seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. 
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, especialment quan hi ha 
una arrel principal ben definida. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 

La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla 
metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials. 
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha 
d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació. 
ARBRES: 
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Tècniques de plantació 
d'arbres. 
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PR -  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PRA -  SEMBRES 
 
PRA1- -  HIDROSEMBRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PRA1-DOEW. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Implantació de gespa per diferents procediments. 
S'han considerat els procediments següents: 
- Hidrosembra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrosembra: 
- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar 
- Barreja de les llavors, l'aigua, l'encoixinament, l'adob, el bioactivador i l'estabilitzador a la hidrosembradora 
- Projecció de la barreja al terreny 
- Protecció de la superfície sembrada 
Hidrocobertura: 
- Barreja de l'aigua, l'encoixinament i l'estabilitzador a la hidrosembradora 
- Projecció de la barreja al terreny 
- Protecció de la superfície sembrada 
CONDICIONS GENERALS: 
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb la màxima regularitat i uniformitat. 
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst. 
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació. 
HIDROSEMBRA: 
Projecció a pressió sobre el terreny d'una barreja d'aigua, llavors, fixador, fertilitzant i encoixinament. Pot incloure coadjuvants 
biològics i additius. 
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat recomanada de 2 a 5 llavors/cm2. 
L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l'adherència dels materials projectats. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en condicions meteorològiques molt 
desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i els dies amb temperatures elevades. 



Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les llavors de males herbes. 
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del sòl. 
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de difícil descomposició de diàmetre superior 
a 2 cm. 
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions en matèries de seguretat i salut 
necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i reduir al màxim els riscs. 
HIDROSEMBRA: 
A les zones de clima mediterrani s'ha de dur a terme a la fi de l'estiu-tardor o la fi de l'hivern-primavera i a les zones de clima 
subalpí a la fi de l'estiu. 
Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que s'inicia l'operació de sembra no han 
de transcòrrer més de 20 minuts. 
No s'ha de començar l'execució de la hidrosembra fins que no s'hagi aconseguit una barreja homogènia de tots els seus 
components. 
S'ha d'executar des de la base del talús, de baix a dalt. 
L'expulsió de la barreja s'ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag. 
En cas que la quantitat d'encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la hidrosembra s'ha de fer en dues fases. 
La barreja s'ha d'hidrosembrar uniformement a tota la zona d'implantació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
HIDROSEMBRA: 
* NTJ 08H:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Hidrosembres. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES: 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra. 
- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg. 
- Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, es determinarà el contingut de llavors, 
mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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PR -  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PRE -  OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS 
 
PRE1- -  PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PRE1-907F. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Poda d'espècies vegetals, amb recollida de brancatge i de restes de poda, neteja, càrrega i transport fins a abocador autoritzat o 
planta de compostatge i trituració. 
S'han considerat les podes de les espècies següents: 
- Arbres planifolis o coníferes 
- Palmeres 
S'han considerat els tipus de poda següents: 
- Pinzament 
- Poda de formació 
- Poda de refaldat 

- Poda de neteja o sanejament 
- Poda de seguretat 
- Poda d'aclarida 
- Poda de reducció de capçada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Senyalització i protecció de la superfície de terreny afectada per les operacions de poda 
- Poda de l'espècie vegetal 
- Protecció dels talls en cas necessari 
- Recollida i càrrega sobre camió dels productes vegetals generats per les operacions de poda 
- Transport a planta de compostatge dels residus 
CONDICIONS GENERALS: 
La poda s'ha de realitzar a l'alçària i amb la forma més adient al tipus d'espècie vegetal i la seva ubicació, d'acord amb les 
directrius de la DT o en el seu defecte de la DF. 
El tall s'ha de realitzar en el lloc correcte per tal de possibilitar la millor resposta de la planta en quant al creixement i al tancament 
de la ferida. 
Els talls han de ser nets sense produir esquinçaments. 
PODA D'ARBRES PLANIFOLIS O CONÍFERES: 
S'ha de podar el menor nombre possible de branques per tal de disminuir l'efecte negatiu provocat a l'arbre. Els talls han de ser 
molt petits i sempre llisos i nets. 
L'orientació del tall ha de seguir l'arruga que hi ha entre la branca i el tronc i no l'ha d'afectar. No s'han de deixar monyons. 
Les branques de diàmetre gran no s'han de podar, però si a criteri de la DF s'ha de fer, la poda ha de seguir la regla dels tres talls 
per tal d'evitar que l'escorça s'esquinci. 
El tall ha de ser el més curt possible, per damunt i en sentit contrari al borró, i amb pendent per a evitar l'estancament de l'aigua. 
S'ha de practicar el tipus de poda més adequat a l'arbre, en funció de si és jove o adult. 
Poda d'arbres joves: 
- Poda de formació del tronc o guia: s'han d'eliminar les branques codominants i les que competeixen amb la principal. S'ha de 
mantenir la tija dominant, que no ha de quedar tallada en cap cas. 
- Poda de formació de l'estructura: s'han d'eliminar les branques mal dirigides per a formar una estructura resistent. 
- Poda de refaldada: s'han d'eliminar progressivament les branques més baixes per a elevar la capçada del arbre. 
Poda d'arbres adults: 
- Poda de neteja o sanejament: s'ha d'eliminar les branques mortes, malaltes o dèbils. 
- Poda de seguretat: s'han d'eliminar les branques perilloses. 
- Poda d'aclarida: s'han d'eliminar selectivament branques o parts de branques per a reduir la densitat de la capçada tot conservant 
el seu port. 
- Poda de reducció de capçada: s'han d'eliminar selectivament branques o parts de branques per a reduir l'alçària i/o l'amplada 
d'un arbre. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Qualsevol actuació de poda s'ha de fer sota la tutela de la DF. 
Els treballs s'han de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
L'eliminació de branques o fulles de grans dimensions es farà en diferents parts, controlant en tot moment la direcció de la caiguda 
per a evitar danys a tercers. 
No s'han de produir danys ni al propi arbre ni a la resta de vegetació o altres elements per la caiguda de les branques. 
Els treballs de poda, especialment quan comportin enfilar-se, han de ser fets per podadors qualificats que han de conèixer les 
necessitats i la biologia de les diferents espècies, així com les normes de seguretat. 
S'han de complir tots els requisits de seguretat establerts en altura: arnès de seguretat, eslinga d'acer o qualsevol dels equips 
d'enfilada, preferiblement maquinària d'alçada. 
PODA D'ARBRES PLANIFOLIS O CONÍFERES: 
S'han d'eliminar les branques malaltes, malmeses i mortes, a fi d'impedir la proliferació de fongs o similars. Només es justifica 
l'eliminació de les branques sanes per a facilitar l'aclarida de la capçada i l'entrada de llum i d'aire; també és justificable l'eliminació 
de branques creuades o mal dirigides. 
S'han d'eliminar les branques o els segments de branques que impedeixin assolir la forma i el volum desitjat. 
S'ha de realitzar a l'època estacionària del període vegetatiu, sense coincidir amb dies de baixes temperatures o risc de gelades. 
La poda s'ha de fer en vàries etapes, començant per les branques secundàries, seguint amb les laterals, per a reduir 
progressivament el pes i evitar que la branca es trenqui i faci malbé el tronc. 
La secció final per tallar ha de medir menys de 60 cm de llarg i el tall s'ha de fer arran de tronc. 
Els talls s'han de començar de baix cap amunt fins un terç de la secció, i s'ha d'acabar dalt fins a trobar el primer tall. 
Si cal, es retallaran les vores de la ferida per a facilitar la formació de teixit protector. 
PODA DE PALMERES: 
S'han de tallar i treure les fulles i/o fruits que presenten perill de caiguda, o per a millorar l'aspecte estètic del lloc on es troben o bé 
per a adequar-les a les necessitats d'ús de l'espai on es desenvolupen. 
Les fulles velles s'han de suprimir sense tallar-les arran de l'estípit, conservant les tabales (beina i una porció de pecíol) que hi 
estan fortament adherides i eliminant les que se'n desprenen fàcilment. La distància del tall de poda al tronc ha de ser uniforme.  
En cas de palmeres molt joves, el tractament ha de seguir la pauta següent: 
- Retoc de les tabales velles si estan descompostes. 
- Eliminació de fulles mortes, inflorescències, infructescències, etc. 
- Reducció d'un terç de les fulles verdes que molestin en comptes d'eliminar-les totalment. 
- Lligada de les fulles sense estrènyer-les massa o instal·lació d'un trípode telescòpic que les suporti. 



L'esporga de la palmera també pot implicar l'eliminació de fillols en les espècies que són prolífiques a generar-los, sempre que la 
DF així ho indiqui. 
Qualsevol operació d'esporga s'ha de fer en l'època adequada, d'acord amb el lloc on es troben situades. 
En les àrees de clima tropical o subtropical la poda es pot realitzar en qualsevol època de l'any. 
En les àrees de clima temperat, en qualsevol època, fora del període de glaçades. 
En les àrees de clima fred, durant els mesos d'estiu. 
Si la poda implica una eliminació de fulles verdes, és aconsellable efectuar-la durant els mesos d'estiu. Les fulles seques no es 
poden eliminar durant els mesos freds.  
També és aconsellable realitzar la poda després de formar-se les inflorescències, per a eliminar-les, de manera que no es 
produeixin infructescències que podrien ocasionar problemes (brutícia dels espais, excessiu pes davant de tempestes o ventades, 
etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTJ 14B:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels espais verds. Manteniment de 
palmeres. 
* NTJ 14C-2:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels espais verds. Manteniment 
de l'arbrat: Poda. 
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B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0710250,B0710150,B07G-0MRF,B07L-1PY6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter adhesiu 

- Morter sintètic de resines epoxi 

- Morter refractari 

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 

- Morter de ram de paleta 

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li 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. 

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. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar 

revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i cà rregues minerals, que s’han de barrejar amb aigua 

just abans d’utilitzar-se. 

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues 

minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment 

resulta d’una reacció  química, poden presentar-se en forma d’un o més components. 

S’han considerat les classes següents, en funció de les caracterí stiques addicionals: 

- 1: Normal 

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 

- F: D’adormiment ràpid 

- T: Amb lliscament reduït 

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats). 

ADHESIU CIMENTÓS (C): 

Característiques dels adhesius d’adormiment normal: 

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més: 

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 

Característiques fonamentals : 

- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1324 ):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 

Característiques fonamentals : 

- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 

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. 

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 DF. 

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 POLIMÈRIC: 

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. 

Granulometria:  0 - 2 mm 

Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques 

d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i rejuntat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual  al valor que figura 

especificat 

 La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada per el fabricant 

en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent: 

- Característiques dels morters frescos: 

     - Temps d’us (EN 1015-9) 

     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 

     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos 

- Característiques dels morters endurits: 

     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 

     - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 

     - Absorció d’ aigua (EN 1015-18) 

     - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 

     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 

     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleugers: 

     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 

     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 

- Reacció davant del foc: 

      - Material amb contingut de matèria orgànica  <= 1,0%:  Classe A1 



      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segon s UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

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 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 

MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos per a la construcció:   

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d’origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

- Instruccions d’us: 

     - Proporcions de la mescla 

     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat 

     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla  

     - Mètode d’aplicació 

     - Temps obert 

     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

     - Àmbit d’aplicació 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 

marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel 

fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica  

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que 

les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d’us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d’unió (adhesió) 

- Absorció d’aigua 

- Permeabilitat al vapor d’aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES: 

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del 

plec de condicions. 

 Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant 

el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3  provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la 

resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.   

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. 

S'acceptarà  el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 
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   AMIDADMENTS 



Projecte de col·lector residual industrial d´adoberia i retorns d´aigües regenerades
entre el polígon Plans de la Tossa i col·lector industrial Igualada - IDR (Anoia).
Separates 1 a 4

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 01  SEPARATA 1
Titol 3 01  PREVIS I ENDERROCS

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i ajudes manuals, càrrega mecànica sobre camió
i transport a gestor de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada C#*D#*E#*F#
2 Del PR29 al PR31 120,000 4,000 480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

2 G22D3001 m2 Obertura de pista amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixada marge 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 01  SEPARATA 1
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada
2 Del PR-29 al PR-34 120,000 4,000 480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

2 G2225241 m3 Excavació de rasa i pous de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid,
2 Del PR-29 al PR-3 222,910 222,910 C#*D#*E#*F#
3 REperfilat Talús torrent Esquerre DPH 7,500 4,000 1,300 0,500 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 242,410

3 G2242311 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid,
2 Del PR-29 al PR-3 85,080 85,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,080
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

4 G2315A03 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud alçada % C#*D#*E#*F#
2 Del PR-29 al PR-3 132,000 1,750 0,400 92,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,400

5 G228AH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra rentada de 0,1 a 0,5 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid,
2 Del PR-29 al PR-3 30,080 30,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,080

6 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid,
2 Del PR-29 al PR-3 180,900 180,900 C#*D#*E#*F#
3 Talús torrent 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,900

7 G2R450AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
20 t, amb un recorregut de fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid, esponjament
2 Excavació 222,910 1,200 267,492 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment -195,900 1,200 -235,080 C#*D#*E#*F#
4 Reperfilat 19,500 1,200 23,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,812

8 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valorització
de materials naturals excavats amb codi VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid, esponjament
2 Excavació 222,910 1,200 267,492 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment -195,900 1,200 -235,080 C#*D#*E#*F#
4 Reperfilat talús E DPH 19,500 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,912

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 01  SEPARATA 1
Titol 3 03  COL·LECTOR GRAVETAT

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 GDD1U020 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i
d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PR29 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
2 PR30 0,850 0,850 C#*D#*E#*F#
3 PR31 0,950 0,950 C#*D#*E#*F#
4 PR32 2,450 2,450 C#*D#*E#*F#
5 PR33 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
6 PR34 2,550 2,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

3 GDB27449 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,1x1,1 m per a tub de
diàmetre <= 40 cm

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 GDDZ51A4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ML TOTAL PECES/ML
2 C#*D#*E#*F#
3 PR29 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 PR30 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 PR31 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 PR32 2,600 5,000 13,000 C#*D#*E#*F#
7 PR33 0,800 5,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 PR34 2,600 5,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

5 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb junt
encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 GD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, inclòs accessoris de muntatge, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#
2 Del PR-29 al PR-3 132,050 132,050 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 132,050

8 GFB37325 m Tub de polietilè per a aigua potable de designació PEAD100 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR
17.6, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#
2 Del PR-29 al PR-3 132,050 132,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,050

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 01  SEPARATA 1
Titol 3 04  AIGUES REGENERADES

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#
2 Aigües regenerades 132,050 132,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,050

2 G2285H0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra rentada de riu entre 0,1 i 0,5mm, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada alçada C#*D#*E#*F#
2 Aigües regenerades 132,000 0,400 0,300 15,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,840

3 GFB1C455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud
2 Tubs aigües regenerades 1,000 132,050 132,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,050

4 GDK2A6F2 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
240x115x100 mm, sobre llit de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#
2 Arqueta DERIVACIO+FINAL 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 GFBA6484 u Derivació amb collarí de toma de 2'' per a canonada de 90 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE 53333, amb
ramal a 90 °, soldada i col·locada al fons de la rasa, inclosos peces especials de conexionat a rosca

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GDKZ3173 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa dúctil de 620x620x50 mm, 52kg, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#
2 Arqueta DERIVACIO+FINAL 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PN12-DPOT u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Derivació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Final de linea 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 01  SEPARATA 1
Titol 3 05  PROTECCIONS

1 G7B451D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament  de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T alçada amplada
2 Talús torrent 8,500 3,000 25,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,500

2 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 300 kg de pes, col·locats amb retrogiratòria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada profunditat C#*D#*E#*F#
2 Protecció creuament torrent 3,500 3,000 0,600 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,300

3 G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica  de 500 a 1000 kg de pes, col·locats amb retro excavadora orugues

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T alçada amplada gruix C#*D#*E#*F#
2 Talús torrent 3,000 3,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Talús oposat 2,600 3,000 1,000 7,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,800

Obra 01 PRESSUPOST D2207
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Capítol 01  SEPARATA 1
Titol 3 06  O.C. PASSERA

1 G2225121 m3 Excavació de rasa i pous de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada alçada unitats
2 Estreps 2 unitats però un 70% en roca 2,400 0,450 1,850 1,400 2,797 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,797

2 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada alçada unitats
2 Estreps 2 unitats però un 30% en roca 2,400 0,450 1,850 0,600 1,199 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,199

3 G222H443 m3 Excavació de buidat/rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny roca, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada amplada profunditat
2 Plataforma accés 3,500 2,000 1,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

4 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada amplada profunditat
2 Accessos i complementaris 1 2,400 1,500 0,250 0,900 C#*D#*E#*F#
3 2,400 1,500 0,500 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

5 P4520-I5SN m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud alçada gruix C#*D#*E#*F#
2 Estreps apantallats 2,000 2,400 1,870 0,450 4,039 C#*D#*E#*F#
3 ESpaldín 2,000 2,400 0,330 0,150 0,238 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,277

6 G32D1103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud alçada C#*D#*E#*F#
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2 Murs 4,000 2,400 0,800 7,680 C#*D#*E#*F#
3 Espaldín 4,000 2,400 0,330 3,168 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,848

7 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3 quantia C#*D#*E#*F#
2 Estreps apantallats 4,100 80,000 328,000 C#*D#*E#*F#
3 Espaldín 0,150 125,000 18,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 346,750

8 P4L4-6FL5 m2 Muntatge i Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120
cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 152,0 a 221,0 kN·m de moment flector últim, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima d'11 m, acer B500T en malles
electrosoldades de 15x16, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0,071 m3/m2 de formigó HA-30/B/10/ CX4,
abocat amb cubilot, col·locat amb grua fins a 60 tones

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passera 2,400 8,450 20,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,280

9 P435-6UHB m3 Subministrament i muntatge de Cabiró de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 3x3 a 10x7 cm i llargària fins a 5
m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP3 (UNE-EN
351-1), col·locat ancorat amb tacs, tirafons  i angulars cantoneres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perfils encofrat perdut 100mm x 50mm 2,000 0,100 0,050 8,450 0,085 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,085

10 P4ZB-3HKH dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recolzament Alveolar 2,000 1,000 0,300 24,000 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 01  SEPARATA 1
Titol 3 07  MESURES INTEGRACIO

1 PRA1-DOEW m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2, d'acord al document d'EIIP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marge esquerre Anoia 10,000 20,000 200,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 200,000

2 PRIG-9G22 m2 Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, col·locada en un terreny preparat
amb un pendent aproximat del 33 % i amb una llargària de talús de 10 a 25 m, fixada amb grapes d'acer
corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat d'1 u/m2 i amb part
proporcional de rasa superior de fixació, d'acord al document d'EIIP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marge esquerre Anoia 10,000 20,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 01  SEPARATA 1
Titol 3 08  PARTIDES ALÇADES

1 Y100040 PA Partida alçada a justificar en concepte IMPREVISTOS en aplicació a unitats d'obra no previstes en el projecte
sorgides durant el desenvolupament de les obres, amb aplicació dels preus del mateix (a justificar).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T % C#*D#*E#*F#
2 Separata 1 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,100

2 Y100050 PA Partida alçada a justificar per la localització i protecció de tots els possibles serveis afectats dins de l'àmbit de
l'obra (a justificar).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T % C#*D#*E#*F#
2 Separata 1 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,100

3 Y100080 PA Partida Alçada d'abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut al llarg de les obres, d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcció facultativa .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T %
2 S.S. separata 1 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,100

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 02  SEPARATA 2
Titol 3 01  PREVIS I ENDERROCS

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i ajudes manuals, càrrega mecànica sobre camió
i transport a gestor de residus.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada C#*D#*E#*F#
2 Del PR-6 al PR-7 20,000 5,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 G22D3001 m2 Obertura de pista amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Inici Corriol P6-P7 15,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 Riu Anoia 48,000 4,000 192,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 237,000

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 02  SEPARATA 2
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G2225121 m3 Excavació de rasa i pous de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid, C#*D#*E#*F#
2 Del PR-1 al PR-3 144,580 144,580 C#*D#*E#*F#
3 Del PR-4 al PR-5 18,500 18,500 C#*D#*E#*F#
4 Del PR-12 al PR-18 371,050 371,050 C#*D#*E#*F#
5 Del PR-21 al PR-24 178,600 178,600 C#*D#*E#*F#
6 Del PR-25 al PR-27 80,190 80,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 792,920

2 G2225241 m3 Excavació de rasa i pous de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid, C#*D#*E#*F#
2 Del PR-3 al PR-4 46,620 46,620 C#*D#*E#*F#
3 Del PR-5 al PR-7 122,150 122,150 C#*D#*E#*F#
4 Del PR-18 al PR-21 378,500 378,500 C#*D#*E#*F#
5 Del PR-24 al PR-25 51,350 51,350 C#*D#*E#*F#
6 Del PR-27 al dipòsit 71,810 71,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 670,430

3 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada alçada
2 Creuament riu Anoia 20,000 0,800 0,600 9,600 C#*D#*E#*F#
3 T amid %
4 Increment amidament excavació 792,920 0,250 198,230 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte de col·lector residual industrial d´adoberia i retorns d´aigües regenerades
entre el polígon Plans de la Tossa i col·lector industrial Igualada - IDR (Anoia).
Separates 1 a 4

AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 207,830

4 G2242311 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid, C#*D#*E#*F#
2 Del PR-1 al PR-7 140,410 140,410 C#*D#*E#*F#
3 Del PR-12 al dipòsit 482,100 482,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 622,510

5 G2315A03 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud alçada % C#*D#*E#*F#
2 Del PR-1 al PR-7 221,500 1,500 0,400 132,900 C#*D#*E#*F#
3 Del PR-12 al dipòsit 725,000 1,900 0,400 551,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 683,900

6 G228AH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra rentada de 0,1 a 0,5 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid, C#*D#*E#*F#
2 Del PR-1 al PR-7 49,630 49,630 C#*D#*E#*F#
3 Del PR-12 al dipòsit 177,000 177,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,630

7 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid, C#*D#*E#*F#
2 Del PR-1 al PR-7 259,390 259,390 C#*D#*E#*F#
3 Del PR-12 al dipòsit 864,010 864,010 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.123,400

8 G2R450AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
20 t, amb un recorregut de fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid, esponjament C#*D#*E#*F#
2 Excavació 1.463,350 1,200 1.756,020 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment -1.123,400 1,200 -1.348,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 407,940

9 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valorització
de materials naturals excavats amb codi VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid, esponjament C#*D#*E#*F#
2 Excavació 1.463,350 1,200 1.756,020 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment -1.123,400 1,200 -1.348,080 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 407,940

10 P9A2-DN4S m3 Restitució de ferm de tot-ú d'aportació en camins, amb estesa i piconatge del material al 97 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trams abans corriol 205,000 0,150 3,000 92,250 C#*D#*E#*F#
2 Tram posterior corriol - camí maginet 530,000 0,150 3,000 238,500 C#*D#*E#*F#
3 Altres camí baixada riu 150,000 0,100 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 375,750

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 02  SEPARATA 2
Titol 3 03  COL·LECTOR GRAVETAT

1 GDD1U020 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i
d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#
2 Del PR-1 al PR-7 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Del PR-12 al dipòsit 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

2 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T C#*D#*E#*F#
2 Del PR-1 al PR-7 11,700 11,700 C#*D#*E#*F#
3 Del PR-12 al dipòsit 33,550 33,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,250

3 GDB27449 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,1x1,1 m per a tub de
diàmetre <= 40 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#
2 Del PR-1 al PR-7 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Del PR-12 al dipòsit 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

4 GDDZ51A4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#
2 Del PR-1 al PR-7 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
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3 Del PR-12 al dipòsit 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,000

5 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb junt
encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#
2 Del PR-1 al PR-7 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Del PR-12 al dipòsit 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#
2 Del PR-1 al PR-7 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Del PR-12 al dipòsit 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

7 GD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, inclòs accessoris de muntatge, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#
2 Del PR-1 al PR-7 221,500 221,500 C#*D#*E#*F#
3 Del PR-12 al PR-16 193,500 193,500 C#*D#*E#*F#
4 Del PR-21 al dipòsit 281,500 281,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 696,500

8 GD7JK425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 355 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#
2 Del PR-16 al PR-21 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

9 GFB37325 m Tub de polietilè per a aigua potable de designació PEAD100 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR
17.6, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#
2 Del PR-1 al PR-7 221,500 221,500 C#*D#*E#*F#
3 Del PR-12 al PR-18 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 521,500
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Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 02  SEPARATA 2
Titol 3 04  O.C. DIPÒSIT

1 G222H443 m3 Excavació de buidat/rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny roca, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada amplada profunditat
2 Dipòsit 7,500 4,000 3,500 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

2 G2R450AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
20 t, amb un recorregut de fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid, esponjament C#*D#*E#*F#
2 Excavació 105,000 1,200 126,000 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

3 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valorització
de materials naturals excavats amb codi VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid, esponjament C#*D#*E#*F#
2 Excavació 105,000 1,200 126,000 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

4 G7B451D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament  de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud profunditat C#*D#*E#*F#
2 Dipòsit 2,000 6,500 3,500 45,500 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,500 3,500 24,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

5 FR3P9161 m3 Rebliment de rasa amb grava de pedrera de pedra calcària de 20 a 40 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada amplada profunditat C#*D#*E#*F#
2 Solera 6,500 3,500 0,150 3,413 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment ext. dipòsit 2,000 1,200 3,500 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,813

6 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada amplada profunditat
2 Dipòsit 7,500 4,000 0,800 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

7 G3C5Z6H0 m3 Capa de neteja i anivellament HL-150/P/20, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada amplada gruix C#*D#*E#*F#
2 Fonament dipòsit 5,900 3,500 0,050 1,033 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,033

8 G3CB3100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3 quantia C#*D#*E#*F#
2 Fonament dipòsit 6,195 50,000 309,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 309,750

9 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud alçada C#*D#*E#*F#
2 Fonament dipòsit 2,000 5,900 0,300 3,540 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,500 0,300 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,640

10 G3C516H3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/F/20/XD2+XA2, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada amplada gruix C#*D#*E#*F#
2 Fonament dipòsit 5,900 3,500 0,300 6,195 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,195

11 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3 quantia C#*D#*E#*F#
2 Murs dipòsit 10,500 50,000 525,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 525,000

12 G32D1103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud alçada C#*D#*E#*F#
2 Murs dipòsit 4,000 5,400 2,500 54,000 C#*D#*E#*F#
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3 4,000 3,000 2,500 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

13 17951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant
amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament.
I2+D1 segons CTE/DB-HS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud alçada C#*D#*E#*F#
2 Murs dipòsit 2,000 5,400 2,500 27,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

14 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/F/20/XD2+XA2 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud alçada gruix C#*D#*E#*F#
2 Murs dipòsit 2,000 5,400 2,500 0,250 6,750 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,000 2,500 0,250 3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

15 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud amplada C#*D#*E#*F#
2 Llosa dipòsit 1,000 5,400 3,000 16,200 C#*D#*E#*F#
3 2,000 5,400 0,250 2,700 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,000 0,250 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,400

16 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3 quantia C#*D#*E#*F#
2 Llosa dipòsit 4,050 50,000 202,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,500

17 G45C1RH3 m3 Formigó per a lloses,HA-30/F/20/XD2+XA2, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada gruix C#*D#*E#*F#
2 Llosa dipòsit 5,400 3,000 0,250 4,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,050

18 K5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada C#*D#*E#*F#
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2 Pendent solera dipòsit 4,900 2,500 12,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,250

19 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb junt
encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 02  SEPARATA 2
Titol 3 05  COL·LECTOR PRESSIÓ

1 GDK2A6F3 u Pericó de 80x80x80 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa  de 800x800x50 mm, B-125, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GFB1L425 m Tub de polietilè Water SLIDE RD de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#
2 Del dipòsit fins límit terme 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

4 GF3A8485 u Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 45° de 200 mm de DN i col·locada al fons de la rasa, per accés
presuritzat a la canonada, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GF3D38F5 u Brida cega de fosa de 200 mm de DN, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de
la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 G21YB220 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 GD7Z3040 u Connexió a xarxa existent amb canonada de fins a 300mm de diàmetre, consistent en el repicat dels elements
del sanejament, neteja dels elements sobrants i formació de la connexió, totalment acabada inclòs càrrega i
transport a abocador del material sobrant

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 02  SEPARATA 2
Titol 3 06  AIGÜES REGENERADES

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#
2 Aigües regenerades 1.100,000 1.100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.100,000

2 G2285H0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra rentada de riu entre 0,1 i 0,5mm, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada alçada C#*D#*E#*F#
2 Aigües regenerades 1.100,000 0,400 0,300 132,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

3 GFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud
2 Tubs aigües regenerades 1,000 1.100,000 1.100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.100,000

4 GFB1C455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud
2 Tubs aigües regenerades 1,000 1.100,000 1.100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.100,000

5 GDK2A6F2 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
240x115x100 mm, sobre llit de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats
2 Arqueta vàlvula ventosa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 GDKZ3173 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa dúctil de 620x620x50 mm, 52kg, col·locat amb morter
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#
2 Arqueta vàlvula ventosa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 GN8523A4 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i
bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#
2 Arqueta vàlvula ventosa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 GN8523D4 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i
bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#
2 Arqueta vàlvula ventosa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 GFBA6282 u Derivació amb collarí de toma de 2'' per a canonada de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE 53333, amb
ramal a 90 °, soldada i col·locada al fons de la rasa, inclosos peces especials de conexionat a rosca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#
2 Arqueta vàlvula ventosa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 GFBA6484 u Derivació amb collarí de toma de 2'' per a canonada de 90 mm de DN, sèrie SDR 11, segons UNE 53333, amb
ramal a 90 °, soldada i col·locada al fons de la rasa, inclosos peces especials de conexionat a rosca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats C#*D#*E#*F#
2 Arqueta vàlvula ventosa 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 02  SEPARATA 2
Titol 3 07  PROTECCIONS

1 GD7JN146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T unitats longitud
2 Beina creuament riu Anoia 2,000 50,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 GD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre 50 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud
2 Beina creuament riu Anoia 2,000 50,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

3 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 300 kg de pes, col·locats amb retrogiratòria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada profunditat
2 Protecció CORRIOL pk0+210 50,000 3,000 0,450 67,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,500

4 G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica  de 500 a 1000 kg de pes, col·locats amb retro excavadora orugues

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T alçada amplada gruix UTS C#*D#*E#*F#
2 Protecció ANOIA MD 4,000 5,000 1,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 Y1000090 PA Partida Alçada de pas alternat del riu Anoia, amb la formació de motes de terres de la pròpia obra, amb pala
cargadora o similar, inclòs desmuntatge de les mateixes motes i restitució de perfil original, completament
acabat. Inclou les dues fases d'execució amb mota, a banda i banda del riu

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 02  SEPARATA 2
Titol 3 08  TELECONTROL

1 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud
2 Telecontrol 1,000 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

2 GG319324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x
1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T unitats longitud
2 Arqueta- Diposit 4,000 160,000 640,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 640,000

3 GJMCU020 u Subministrament i muntatge de boia de nivell de contacte magnètic amb 5,00 metres de cable

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 02  SEPARATA 2
Titol 3 09  MESURES INTEGRACIO

1 G3JBAL000 u Subministrament i col·locació de bales de palla aigües avall del punt de creuament en el moment de formar la
mota per a crear el pas alternatiu, amb pala excavadora giratòria i posterior retirada, d'acord al document EIIP

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 P151N-H7X5 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre, d'acord al document d'EIIP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram riu 2,000 105,000 210,000 C#*D#*E#*F#
2 TRam Migris 2,000 120,000 240,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

3 PRA1-DOEW m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2, d'acord al document d'EIIP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marge dret Anoia 10,000 30,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

4 PRIG-9G22 m2 Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, col·locada en un terreny preparat
amb un pendent aproximat del 33 % i amb una llargària de talús de 10 a 25 m, fixada amb grapes d'acer
corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat d'1 u/m2 i amb part
proporcional de rasa superior de fixació, d'acord al document d'EIIP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marge dret Anoia 10,000 30,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 02  SEPARATA 2
Titol 3 10  PARTIDES ALÇADES

EUR



Projecte de col·lector residual industrial d´adoberia i retorns d´aigües regenerades
entre el polígon Plans de la Tossa i col·lector industrial Igualada - IDR (Anoia).
Separates 1 a 4

AMIDAMENTS Pàg.: 21

1 Y100040 PA Partida alçada a justificar en concepte IMPREVISTOS en aplicació a unitats d'obra no previstes en el projecte
sorgides durant el desenvolupament de les obres, amb aplicació dels preus del mateix (a justificar).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T % C#*D#*E#*F#
2 Separata 2 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

2 Y100050 PA Partida alçada a justificar per la localització i protecció de tots els possibles serveis afectats dins de l'àmbit de
l'obra (a justificar).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T % C#*D#*E#*F#
2 Separata 2 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

3 Y100080 PA Partida Alçada d'abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut al llarg de les obres, d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcció facultativa .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T %
2 S.S. separata 2 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 03  SEPARATA 3
Titol 3 01  PREVIS I ENDERROCS

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i ajudes manuals, càrrega mecànica sobre camió
i transport a gestor de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada C#*D#*E#*F#
2 Del PR-7 al PR-12 255,000 4,000 1.020,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.020,000

2 G22D3001 m2 Obertura de pista amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#
2 Del PR-7 al PR-12 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,000
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Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 03  SEPARATA 3
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G222Z121 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte i zones de difícil
maniobrabilitat, amb retroexcavadora petita i ajudes manuals, amb les terres deixades a la vora.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid, C#*D#*E#*F#
2 Del PR-7 al PR-12 299,410 299,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 299,410

2 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid % C#*D#*E#*F#
2 Increment amidament excavació 299,410 0,250 74,853 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,853

3 G2242311 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid, C#*D#*E#*F#
2 Del PR-7 al PR-12 158,480 158,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,480

4 G2315A03 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud alçada % C#*D#*E#*F#
2 Del PR-7 al PR-12 255,000 1,300 0,400 132,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,600

5 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat d'aportació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid, C#*D#*E#*F#
2 Del PR-7 al PR-12 56,020 56,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,020

6 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid, C#*D#*E#*F#
2 Del PR-7 al PR-12 217,620 217,620 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 217,620

7 G2R450AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
20 t, amb un recorregut de fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid, esponjament C#*D#*E#*F#
2 Excavació 299,410 1,200 359,292 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment -217,620 1,200 -261,144 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,148

8 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valorització
de materials naturals excavats amb codi VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid, esponjament C#*D#*E#*F#
2 Excavació 299,410 1,200 359,292 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment -217,620 1,200 -261,144 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,148

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 03  SEPARATA 3
Titol 3 03  COL·LECTOR GRAVETAT

1 GDD1U020 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i
d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 7,750

3 GDB27449 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,1x1,1 m per a tub de
diàmetre <= 40 cm

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 GDDZ51A4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

5 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X60 cm, amb junt
encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 GD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, inclòs accessoris de muntatge, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#
2 Del PR-7 al PR-12 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,000

8 GD7JE425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#
2 Restitució mina aigües Artés 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

9 GFB37325 m Tub de polietilè per a aigua potable de designació PEAD100 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR
17.6, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#
2 Del PR-7 al PR-12 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,000

10 GD7Z3040 u Connexió a xarxa existent amb canonada de fins a 300mm de diàmetre, consistent en el repicat dels elements
del sanejament, neteja dels elements sobrants i formació de la connexió, totalment acabada inclòs càrrega i
transport a abocador del material sobrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conexionat a canonada A.Artés INICI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Conexionat A.Artés FINAL 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 03  SEPARATA 3
Titol 3 04  AIGÜES REGENERADES

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#
2 Aigües regenerades 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 255,000

2 G2285H0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra rentada de riu entre 0,1 i 0,5mm, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada alçada C#*D#*E#*F#
2 Aigües regenerades 255,000 0,400 0,300 30,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,600

3 GFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud
2 Tubs aigües regenerades 1,000 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,000

4 GFB1C455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud
2 Tubs aigües regenerades 1,000 255,000 255,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,000

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 03  SEPARATA 3
Titol 3 05  PROTECCIONS

1 G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica  de 500 a 1000 kg de pes, col·locats amb retro excavadora orugues

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud alçada gruix C#*D#*E#*F#
2 Protecció marge corriol 25,000 2,500 1,000 62,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,500

2 GD959500 m3 Formació de motes de protecció de terres amb terres d ela pròpia obra, per limitar el pas de vehicles i restituïr
les condicions inicial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Restitució corriol 0,500 1,200 0,700 255,000 107,100 C#*D#*E#*F#
2 Mota inicial 0,500 2,000 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
3 Mota final 0,500 2,000 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,100
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Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 03  SEPARATA 3
Titol 3 06  MESURES INTEGRACIO

1 PR45C-8XUS u Subministrament d'Ulmus minor Umbraculifera de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua, d'acord document
d'EIIP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corriol 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 PR60-8YJ6 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg, d'acord document d'EIIP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corriol 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 PR420-8U2V u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i
profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ,  d'acord document d'EIIP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corriol 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 PR60-8YJS u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg, d'acord
al document d'EIIP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corriol 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 REG30 u Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 30 l, amb un recorregut
fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs. D'acord a l'EIIP
Es consideren 20 regs durant l'any de garantia de la plantació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EStablert a EIIP 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

6 PRA1-DOEW m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2, d'acord al document d'EIIP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 corriol 80,000 2,500 200,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 200,000

7 PRE1-907F u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), d'acord
al document d'EIIP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Corriol Oliveres 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 P151N-H7X5 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre, d'acord al document d'EIIP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram corriol 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 03  SEPARATA 3
Titol 3 07  PARTIDES ALÇADES

1 Y100040 PA Partida alçada a justificar en concepte IMPREVISTOS en aplicació a unitats d'obra no previstes en el projecte
sorgides durant el desenvolupament de les obres, amb aplicació dels preus del mateix (a justificar).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T % C#*D#*E#*F#
2 Separata 3 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,200

2 Y100050 PA Partida alçada a justificar per la localització i protecció de tots els possibles serveis afectats dins de l'àmbit de
l'obra (a justificar).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T % C#*D#*E#*F#
2 Separata 3 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,200

3 Y100080 PA Partida Alçada d'abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut al llarg de les obres, d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcció facultativa .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T %
2 S.S. separata 3 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,200

Obra 01 PRESSUPOST D2207
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Capítol 04  SEPARATA 4
Titol 3 01  PREVIS I ENDERROCS

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i ajudes manuals, càrrega mecànica sobre camió
i transport a gestor de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada C#*D#*E#*F#
2 Llera riu Anoia 25,000 4,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud
2 Vorera 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Calçada 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3 G2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada C#*D#*E#*F#
2 Vorera 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

4 G2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada C#*D#*E#*F#
2 Calçada 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

5 G22D3001 m2 Obertura de pista amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram riu Anoia 15,000 4,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 04  SEPARATA 4
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
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1 G2225121 m3 Excavació de rasa i pous de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada alçada C#*D#*E#*F#
2 Rasa T.M. Igualada 50,000 0,600 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta 3,000 2,000 1,800 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,800

2 G2242311 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa  de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada C#*D#*E#*F#
2 Rasa T.M. Igualada 50,000 0,600 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 G2315A03 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada alçada % C#*D#*E#*F#
2 Rasa T.M. Igualada 50,000 0,600 1,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat d'aportació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada alçada C#*D#*E#*F#
2 Rasa T.M. Igualada 50,000 0,600 0,300 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada alçada C#*D#*E#*F#
2 Rasa T.M. Igualada 50,000 0,600 0,700 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

6 G2R450AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
20 t, amb un recorregut de fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid, esponjament C#*D#*E#*F#
2 Excavació 30,000 1,200 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment -21,000 1,200 -25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

7 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valorització
de materials naturals excavats amb codi VNME
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amid, esponjament C#*D#*E#*F#
2 Excavació 30,000 1,200 36,000 C#*D#*E#*F#
3 Rebliment -21,000 1,200 -25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

8 Y10Z075 pa Partida alçada per la retirada, acopi i col·locació d'escullera de protecció de 800-1200 kg a la llera del riu Anoia,
dins l'àmbit de la separata 4 (a justificar).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica  de 500 a 1000 kg de pes, col·locats amb retro excavadora orugues

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud alçada gruix C#*D#*E#*F#
2 Anoia ME. Nova escullera 5,000 5,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 04  SEPARATA 4
Titol 3 03  COL·LECTOR PRESSIÓ

1 GDK2A6F3 u Pericó de 80x80x80 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericó neteja 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa  de 800x800x50 mm, B-125, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perico neteja 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GFB1L425 m Tub de polietilè Water SLIDE RD de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#
2 Del límit terme a connexió 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

4 GF3A8485 u Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a
aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 45° de 200 mm de DN i col·locada al fons de la rasa, per accés
presuritzat a la canonada, segons plànols

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 GF3D38F5 u Brida cega de fosa de 200 mm de DN, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de
la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 G21YB220 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 GN1216G4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 GN1B26G4 u Vàlvula de guillotina motoritzada amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i Guillotina en acer Inox A316, amb estanquitat NBR,
amb accionament per motorreductor trifàsic multivoltes AUMA, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 GNZ115G4 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 GD7Z3040 u Connexió a xarxa existent amb canonada de fins a 300mm de diàmetre, consistent en el repicat dels elements
del sanejament, neteja dels elements sobrants i formació de la connexió, totalment acabada inclòs càrrega i
transport a abocador del material sobrant

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FR3P9161 m3 Rebliment de rasa amb grava de pedrera de pedra calcària de 20 a 40 mm, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada amplada profunditat unitats C#*D#*E#*F#
2 Solera arqueta valvuleria 3,000 2,000 0,400 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#
3 Laterals 10,000 0,500 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,900

12 G3C5Z6H0 m3 Capa de neteja i anivellament HL-150/P/20, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada amplada profunditat unitats C#*D#*E#*F#
2 Solera arqueta valvuleria 3,000 2,000 0,050 1,000 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

13 G3CB3100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada amplada profunditat unitats C#*D#*E#*F#
2 Solera arqueta valvuleria 2,540 1,580 0,200 90,000 72,238 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,238

14 G3C516H3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/F/20/XD2+XA2, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada amplada profunditat unitats C#*D#*E#*F#
2 Solera arqueta valvuleria 2,540 1,580 0,200 1,000 0,803 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,803

15 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada amplada profunditat unitats C#*D#*E#*F#
2 Solera arqueta valvuleria 2,540 0,200 2,000 1,016 C#*D#*E#*F#
3 1,580 0,200 2,000 0,632 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,648

16 P4E5-DLF8 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada amplada profunditat unitats C#*D#*E#*F#
2 Solera arqueta valvuleria 2,140 1,200 2,000 5,136 C#*D#*E#*F#
3 1,180 1,200 2,000 2,832 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,968

17 PDK1-I2DL u Bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1250x700 mm tipus
Sevillana Doble o similar classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 04  SEPARATA 4
Titol 3 04  AIGÜES REGENERADES

1 G21YB220 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud C#*D#*E#*F#
2 Aigües regenerades 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 GFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud
2 Tubs aigües regenerades 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 GFB1C455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud
2 Tubs aigües regenerades 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 04  SEPARATA 4
Titol 3 05  FERMS I PAVIMENTACIÓ

1 F2271010 m2 Anivellament de terres, repàs i piconatge al 98% PM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada
2 Vorera carrer Rec 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
3 Calçada carrer Rec 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

2 F9J30010 m2 Formació de reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus ECI, amb una dotació de 1,5 kg/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada
2 Calçada carrer Rec 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

3 F9H10043 t Paviment de mescla bituminosa en calent AC/16/BIN/B60-70/D, amb granulat granític i betum asfaltic de
penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig de marshall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud amplada gruix densitat C#*D#*E#*F#
2 Calçada carrer Rec 6,000 0,600 0,100 2,400 0,864 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 0,864

4 G96516D9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I  de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 G9F15221 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt , sobre llit de sorra
de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 F9G4H642 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+E, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un
contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic, acabat remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars color

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 04  SEPARATA 4
Titol 3 06  TELECONTROL

1 GG319324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x
1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud
2 Arqueta - armari control 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta- Diposit 4,000 48,000 192,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,000

2 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud
2 Arqueta - armari control 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Telecontrol 1,000 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

3 EAWZZ001 pa Partida alçada a justificar per l'adaptació del software i integració de senyals en el centre de Control IDR.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EAWZ12A2 u Subministrament i muntatge de quadre elèctric amb seccionador general, proteccions tèrmiques i diferencials,
relés seleccionadors i pilots, tot completament instal·lat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FHGAU010 u Subministrament i muntatge de microprogramador IP68, dotat de rellotge astronòmic per a programació
d'operacions amb vàlvula motoritzada i gestió d'alertes, incloent entrada analògica 4-20mA de pressió i les 4 de

EUR
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boies. Inclou mà d'obra de programació, completament instal·lat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GG1A0829 u Armari de formigó prefabricat GRC de 800x1000 i 350 de fondària, amb porta d'acer galvanitzat i peana
soterrada 850mm, amb tancament triangular, per allotjament de quadre elèctric i microprogramador.
Completament muntat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EAWZZ212 pa Partida alçada per la formació d'escomesa elèctrica amb cable de coure de 3x16+10 mm2, aillat amb coberta
policlorur de vinil per a 1000 V,  designació UNE VV 0,6/1 KV. inclòs connexions al quadre

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 KEV24300 u Subministrament i muntatge de sonda presostàtica a final de línia (nivell en continu de pressió) amb una precisió
de +-0,5%, amb membrana ceràmica, sortida 4-20mA, muntada sobre canonada i connectada a programador.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 GG1N321F u Subministrament i muntatge d'estació remota de sectorització tipus LS-10 o equivalent connectada a corrent
220V amb antena exterior i gestió d'alarma. Inclou configuració i programació de l'equip, peces especials de
connexió, canal, cable, tubs, fixacions i petit mateiral, així com la mà d'obra de programació, muntatge i posta en
marxa de l'equip.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 04  SEPARATA 4
Titol 3 07  MESURES INTEGRACIO

1 PRA1-DOEW m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2, d'acord al document d'EIIP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marge esquerre Anoia 10,000 30,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

2 PRIG-9G22 m2 Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, col·locada en un terreny preparat
amb un pendent aproximat del 33 % i amb una llargària de talús de 10 a 25 m, fixada amb grapes d'acer
corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat d'1 u/m2 i amb part
proporcional de rasa superior de fixació, d'acord al document d'EIIP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marge esquerre Anoia 10,000 30,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

Obra 01 PRESSUPOST D2207
Capítol 04  SEPARATA 4
Titol 3 08  PARTIDES ALÇADES

EUR
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1 Y100040 PA Partida alçada a justificar en concepte IMPREVISTOS en aplicació a unitats d'obra no previstes en el projecte
sorgides durant el desenvolupament de les obres, amb aplicació dels preus del mateix (a justificar).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T % C#*D#*E#*F#
2 Separata 4 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,100

2 Y100050 PA Partida alçada a justificar per la localització i protecció de tots els possibles serveis afectats dins de l'àmbit de
l'obra (a justificar).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T % C#*D#*E#*F#
2 Separata 4 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,100

3 Y100080 PA Partida Alçada d'abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut al llarg de les obres, d'acord amb el
programa i les indicacions de la direcció facultativa .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T %
2 S.S. separata 4 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,100

EUR
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P-1 17951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió
bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa
filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS

20,46 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 EAWZ12A2 u Subministrament i muntatge de quadre elèctric amb seccionador general, proteccions
tèrmiques i diferencials, relés seleccionadors i pilots, tot completament instal·lat i provat.

1.260,04 €

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-3 EAWZZ001 pa Partida alçada a justificar per l'adaptació del software i integració de senyals en el centre de
Control IDR.

550,00 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-4 EAWZZ212 pa Partida alçada per la formació d'escomesa elèctrica amb cable de coure de 3x16+10 mm2,
aillat amb coberta policlorur de vinil per a 1000 V, designació UNE VV 0,6/1 KV. inclòs
connexions al quadre

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

P-5 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

9,77 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 F2271010 m2 Anivellament de terres, repàs i piconatge al 98% PM. 3,40 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-7 F9G4H642 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+E, de 15 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, acabat remolinat
mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars color

38,51 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-8 F9H10043 t Paviment de mescla bituminosa en calent AC/16/BIN/B60-70/D, amb granulat granític i betum
asfaltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig de marshall.

195,85 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-9 F9J30010 m2 Formació de reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus ECI, amb una dotació
de 1,5 kg/m2.

0,71 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-10 FHGAU010 u Subministrament i muntatge de microprogramador IP68, dotat de rellotge astronòmic per a
programació d'operacions amb vàlvula motoritzada i gestió d'alertes, incloent entrada
analògica 4-20mA de pressió i les 4 de boies. Inclou mà d'obra de programació,
completament instal·lat i provat.

2.825,76 €

(DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-11 FR3P9161 m3 Rebliment de rasa amb grava de pedrera de pedra calcària de 20 a 40 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

36,82 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-12 G2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

7,14 €

(SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-13 G2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,14 €

(SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

Projecte de col·lector residual industrial d´adoberia i retorns d´aigües regenerades
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Pàg.: 2

P-14 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

4,49 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-15 G21YB220 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant
intercambiable

90,27 €

(NORANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-16 G2225121 m3 Excavació de rasa i pous de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora

8,01 €

(VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-17 G2225241 m3 Excavació de rasa i pous de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora

10,33 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-18 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

55,77 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-19 G222H443 m3 Excavació de buidat/rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny roca,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

53,68 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 G222Z121 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
i zones de difícil maniobrabilitat, amb retroexcavadora petita i ajudes manuals, amb les terres
deixades a la vora.

17,64 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 G2242311 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

5,35 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-22 G2285H0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra rentada de riu entre 0,1 i
0,5mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM

18,70 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-23 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

12,69 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-24 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM

24,72 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-25 G228AH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra rentada de 0,1
a 0,5 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM

65,04 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-26 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans
mecànics

2,21 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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P-27 G22D3001 m2 Obertura de pista amb mitjans mecànics 1,91 €

(UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-28 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i ajudes manuals, càrrega
mecànica sobre camió i transport a gestor de residus.

2,32 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-29 G2315A03 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer 15,99 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-30 G2R450AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 20 km

7,27 €

(SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-31 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de terres no contaminades de densitat aparent 1,6
t/m3, a valorització de materials naturals excavats amb codi VNME

2,08 €

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-32 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous 18,91 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/F/20/XD2+XA2 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

132,80 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-34 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,05 €

(DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-35 G32D1103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals
metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària
de treball <= 3 m

17,39 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-36 G3C516H3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/F/20/XD2+XA2, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

124,65 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-37 G3C5Z6H0 m3 Capa de neteja i anivellament HL-150/P/20, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

76,24 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-38 G3CB3100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,01 €

(DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-39 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 300 kg de pes, col·locats amb retrogiratòria 51,89 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-40 G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 500 a 1000 kg de pes, col·locats amb retro
excavadora orugues

71,56 €

(SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-41 G3JBAL000 u Subministrament i col·locació de bales de palla aigües avall del punt de creuament en el
moment de formar la mota per a crear el pas alternatiu, amb pala excavadora giratòria i
posterior retirada, d'acord al document EIIP

51,40 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

Projecte de col·lector residual industrial d´adoberia i retorns d´aigües regenerades
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P-42 G45C1RH3 m3 Formigó per a lloses,HA-30/F/20/XD2+XA2, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

139,35 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,05 €

(DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-44 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi

29,05 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-45 G7B451D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,
col·locat sense adherir

2,13 €

(DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-46 G96516D9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

34,71 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-47 G9F15221 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt
, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

28,40 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-48 GD7JE425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

32,76 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-49 GD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, inclòs
accessoris de muntatge, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

75,78 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-50 GD7JK425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 355 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

98,18 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-51 GD7JN146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

41,38 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-52 GD7Z3040 u Connexió a xarxa existent amb canonada de fins a 300mm de diàmetre, consistent en el
repicat dels elements del sanejament, neteja dels elements sobrants i formació de la
connexió, totalment acabada inclòs càrrega i transport a abocador del material sobrant

325,50 €

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-53 GD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre 50 cm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

20,61 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-54 GD959500 m3 Formació de motes de protecció de terres amb terres d ela pròpia obra, per limitar el pas de
vehicles i restituïr les condicions inicial

10,13 €

(DEU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-55 GDB27449 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,1x1,1
m per a tub de diàmetre <= 40 cm

47,03 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-56 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

143,58 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-57 GDD1U020 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

413,65 €

(QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-58 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
100X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat
de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

83,92 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-59 GDDZ51A4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18
mm, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

16,98 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-60 GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

198,91 €

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-61 GDK2A6F2 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat  de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra

105,08 €

(CENT CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-62 GDK2A6F3 u Pericó de 80x80x80 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

271,60 €

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-63 GDKZ3173 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa dúctil de 620x620x50 mm, 52kg, col·locat
amb morter

137,41 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-64 GDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 800x800x50 mm, B-125, col·locat
amb morter

267,17 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-65 GF3A8485 u Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 45° de 200 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa, per accés presuritzat a la canonada, segons plànols

563,91 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-66 GF3D38F5 u Brida cega de fosa de 200 mm de DN, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
col·locada al fons de la rasa

89,74 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-67 GFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

10,30 €

(DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-68 GFB1C455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

15,93 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-69 GFB1L425 m Tub de polietilè Water SLIDE RD de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la
rasa

53,81 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-70 GFB37325 m Tub de polietilè per a aigua potable de designació PEAD100 de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

5,73 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-71 GFBA6282 u Derivació amb collarí de toma de 2'' per a canonada de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons
UNE 53333, amb ramal a 90 °, soldada i col·locada al fons de la rasa, inclosos peces
especials de conexionat a rosca

30,87 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-72 GFBA6484 u Derivació amb collarí de toma de 2'' per a canonada de 90 mm de DN, sèrie SDR 11, segons
UNE 53333, amb ramal a 90 °, soldada i col·locada al fons de la rasa, inclosos peces
especials de conexionat a rosca

46,25 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-73 GG1A0829 u Armari de formigó prefabricat GRC de 800x1000 i 350 de fondària, amb porta d'acer
galvanitzat i peana soterrada 850mm, amb tancament triangular, per allotjament de quadre
elèctric i microprogramador. Completament muntat.

418,26 €

(QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-74 GG1N321F u Subministrament i muntatge d'estació remota de sectorització tipus LS-10 o equivalent
connectada a corrent 220V amb antena exterior i gestió d'alarma. Inclou configuració i
programació de l'equip, peces especials de connexió, canal, cable, tubs, fixacions i petit
mateiral, així com la mà d'obra de programació, muntatge i posta en marxa de l'equip.

623,87 €

(SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-75 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,06 €

(TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-76 GG319324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1,77 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-77 GJMCU020 u Subministrament i muntatge de boia de nivell de contacte magnètic amb 5,00 metres de cable 97,73 €

(NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-78 GN1216G4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

574,85 €

(CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-79 GN1B26G4 u Vàlvula de guillotina motoritzada amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i Guillotina en acer
Inox A316, amb estanquitat NBR, amb accionament per motorreductor trifàsic multivoltes
AUMA, muntada en pericó de canalització soterrada

3.876,87 €

(TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-80 GN8523A4 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb
recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR),
muntada en pericó de canalització soterrada

103,35 €

(CENT TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-81 GN8523D4 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb
recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR),
muntada en pericó de canalització soterrada

187,61 €

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-82 GNZ115G4 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en
pericó de canalització soterrada

424,79 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-83 K5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

13,32 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-84 KEV24300 u Subministrament i muntatge de sonda presostàtica a final de línia (nivell en continu de
pressió) amb una precisió de +-0,5%, amb membrana ceràmica, sortida 4-20mA, muntada
sobre canonada i connectada a programador.

320,46 €

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-85 P151N-H7X5 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre, d'acord al document
d'EIIP

2,51 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-86 P435-6UHB m3 Subministrament i muntatge de Cabiró de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 3x3 a 10x7 cm i
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un
nivell de penetració NP3 (UNE-EN 351-1), col·locat ancorat amb tacs, tirafons i angulars
cantoneres

2.163,79 €

(DOS MIL  CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-87 P4520-I5SN m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

118,81 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-88 P4E5-DLF8 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat,
R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2

40,02 €

(QUARANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-89 P4L4-6FL5 m2 Muntatge i Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm
d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 152,0 a 221,0 kN·m de
moment flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum
màxima d'11 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x16, 6 i 6 mm de diàmetre, i una
quantia de 0,071 m3/m2 de formigó HA-30/B/10/ CX4, abocat amb cubilot, col·locat amb grua

149,09 €
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fins a 60 tones
(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-90 P4ZB-3HKH dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat 26,42 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-91 P9A2-DN4S m3 Restitució de ferm de tot-ú d'aportació en camins, amb estesa i piconatge del material al 97
% del PM

20,51 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-92 PDK1-I2DL u Bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
1250x700 mm tipus Sevillana Doble o similar classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

489,70 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-93 PN12-DPOT u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

170,02 €

(CENT SETANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-94 PR420-8U2V u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ,  d'acord document d'EIIP

29,21 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-95 PR45C-8XUS u Subministrament d'Ulmus minor Umbraculifera de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua,
d'acord document d'EIIP

27,44 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-96 PR60-8YJ6 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària
(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg, d'acord document d'EIIP

20,59 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-97 PR60-8YJS u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg, d'acord al document d'EIIP

24,30 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-98 PRA1-DOEW m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives
i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament
lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a
2000 m2, d'acord al document d'EIIP

1,48 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-99 PRE1-907F u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km), d'acord al document d'EIIP

38,77 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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P-100 PRIG-9G22 m2 Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, col·locada en
un terreny preparat amb un pendent aproximat del 33 % i amb una llargària de talús de 10 a
25 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20
cm, amb una densitat d'1 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació, d'acord al
document d'EIIP

3,18 €

(TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-101 REG30 u Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 30 l,
amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2
regs. D'acord a l'EIIP
Es consideren 20 regs durant l'any de garantia de la plantació

6,00 €

(SIS EUROS)

P-102 Y100040 PA Partida alçada a justificar en concepte IMPREVISTOS en aplicació a unitats d'obra no
previstes en el projecte sorgides durant el desenvolupament de les obres, amb aplicació dels
preus del mateix (a justificar).

12.000,00 €

(DOTZE MIL EUROS)

P-103 Y100050 PA Partida alçada a justificar per la localització i protecció de tots els possibles serveis afectats
dins de l'àmbit de l'obra (a justificar).

4.000,00 €

(QUATRE MIL EUROS)

P-104 Y100080 PA Partida Alçada d'abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut al llarg de les obres,
d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa .

10.799,87 €

(DEU MIL SET-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-105 Y10Z075 pa Partida alçada per la retirada, acopi i col·locació d'escullera de protecció de 800-1200 kg a la
llera del riu Anoia, dins l'àmbit de la separata 4 (a justificar).

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

P-106 Y1000090 PA Partida Alçada de pas alternat del riu Anoia, amb la formació de motes de terres de la pròpia
obra, amb pala cargadora o similar, inclòs desmuntatge de les mateixes motes i restitució de
perfil original, completament acabat. Inclou les dues fases d'execució amb mota, a banda i
banda del riu

1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

Santa Margarida de Montbui, Juny de 2022

J.Oriol Martí i Falguera
TRANSPARENTA
ECCP col·legiat 17.400
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P-1 17951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió
bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa
filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS

20,46 €

Altres conceptes 20,46000 €

P-2 EAWZ12A2 u Subministrament i muntatge de quadre elèctric amb seccionador general, proteccions
tèrmiques i diferencials, relés seleccionadors i pilots, tot completament instal·lat i provat.

1.260,04 €

BAWZ1202 u Quadre elèctric amb seccionador general, proteccions tèrmiques i diferencials, relés se 1.200,00000 €

Altres conceptes 60,04000 €

P-3 EAWZZ001 pa Partida alçada a justificar per l'adaptació del software i integració de senyals en el centre de
Control IDR.

550,00 €

Sense descomposició 550,00000 €

P-4 EAWZZ212 pa Partida alçada per la formació d'escomesa elèctrica amb cable de coure de 3x16+10 mm2,
aillat amb coberta policlorur de vinil per a 1000 V, designació UNE VV 0,6/1 KV. inclòs
connexions al quadre

2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-5 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

9,77 €

Altres conceptes 9,77000 €

P-6 F2271010 m2 Anivellament de terres, repàs i piconatge al 98% PM. 3,40 €

Altres conceptes 3,40000 €

P-7 F9G4H642 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+E, de 15 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, acabat remolinat
mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars color

38,51 €

B06QE76A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 20 17,83040 €

B9GZ1200 t Pols de quars color 2,56301 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,20093 €

Altres conceptes 17,91566 €

P-8 F9H10043 t Paviment de mescla bituminosa en calent AC/16/BIN/B60-70/D, amb granulat granític i betum
asfaltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig de marshall.

195,85 €

B9H12111 Tn Mescla bituminosa calent AC/16/BIN/B60-70/D 95,15000 €

Altres conceptes 100,70000 €

P-9 F9J30010 m2 Formació de reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus ECI, amb una dotació
de 1,5 kg/m2.

0,71 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI 0,59000 €

Altres conceptes 0,12000 €

P-10 FHGAU010 u Subministrament i muntatge de microprogramador IP68, dotat de rellotge astronòmic per a
programació d'operacions amb vàlvula motoritzada i gestió d'alertes, incloent entrada
analògica 4-20mA de pressió i les 4 de boies. Inclou mà d'obra de programació,
completament instal·lat i provat.

2.825,76 €

BHGAU010 u Microprogramador IP68, programació per rellotge astronòmic 2.484,27000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enll 94,16000 €

Altres conceptes 247,33000 €

P-11 FR3P9161 m3 Rebliment de rasa amb grava de pedrera de pedra calcària de 20 a 40 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

36,82 €

Projecte de col·lector residual industrial d´adoberia i retorns d´aigües regenerades
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B0331600 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 20 a 40 mm 31,86225 €

Altres conceptes 4,95775 €

P-12 G2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

7,14 €

Altres conceptes 7,14000 €

P-13 G2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,14 €

Altres conceptes 6,14000 €

P-14 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

4,49 €

Altres conceptes 4,49000 €

P-15 G21YB220 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant
intercambiable

90,27 €

Altres conceptes 90,27000 €

P-16 G2225121 m3 Excavació de rasa i pous de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora

8,01 €

Altres conceptes 8,01000 €

P-17 G2225241 m3 Excavació de rasa i pous de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora gran i amb les terres deixades a la vora

10,33 €

Altres conceptes 10,33000 €

P-18 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

55,77 €

Altres conceptes 55,77000 €

P-19 G222H443 m3 Excavació de buidat/rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny roca,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

53,68 €

Altres conceptes 53,68000 €

P-20 G222Z121 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
i zones de difícil maniobrabilitat, amb retroexcavadora petita i ajudes manuals, amb les terres
deixades a la vora.

17,64 €

Altres conceptes 17,64000 €

P-21 G2242311 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

5,35 €

Altres conceptes 5,35000 €

P-22 G2285H0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra rentada de riu entre 0,1 i
0,5mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM

18,70 €

B0315600 t Sorra  de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 5,51875 €

Altres conceptes 13,18125 €

P-23 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

12,69 €

Altres conceptes 12,69000 €

P-24 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM

24,72 €
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B03D1000 m3 Terra seleccionada 11,46000 €

Altres conceptes 13,26000 €

P-25 G228AH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra rentada de 0,1
a 0,5 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM

65,04 €

B0315600 t Sorra  de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 55,18750 €

Altres conceptes 9,85250 €

P-26 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans
mecànics

2,21 €

Altres conceptes 2,21000 €

P-27 G22D3001 m2 Obertura de pista amb mitjans mecànics 1,91 €

Altres conceptes 1,91000 €

P-28 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i ajudes manuals, càrrega
mecànica sobre camió i transport a gestor de residus.

2,32 €

Altres conceptes 2,32000 €

P-29 G2315A03 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer 15,99 €

B0DC11A1 m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 3 m de fondària, 1,28000 €

Altres conceptes 14,71000 €

P-30 G2R450AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 20 km

7,27 €

Altres conceptes 7,27000 €

P-31 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de terres no contaminades de densitat aparent 1,6
t/m3, a valorització de materials naturals excavats amb codi VNME

2,08 €

B2RA7LP0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de terres no contaminades de densitat apare 2,08000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-32 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous 18,91 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,33000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,04400 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic  de 50x100 cm per a 50 usos 1,23200 €

B0D31000 m3 Llata de fusta  de pi 0,23297 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13150 €

B0D21030 m Tauló de fusta  de pi per a 10 usos 0,85991 €

Altres conceptes 15,96381 €

P-33 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/F/20/XD2+XA2 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

132,80 €

B065E81B m3 Formigó HA-30/F/20/XD2+XA2 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 111,19020 €

Altres conceptes 21,60980 €

P-34 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,05 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00817 €

Altres conceptes 2,04183 €
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P-35 G32D1103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals
metàl·lics, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària
de treball <= 3 m

17,39 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,50000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,21040 €

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic  de 50x250 cm per a 50 usos 1,30200 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,03424 €

B0D21030 m Tauló de fusta  de pi per a 10 usos 0,85613 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

Altres conceptes 14,37142 €

P-36 G3C516H3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/F/20/XD2+XA2, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

124,65 €

B065E81B m3 Formigó HA-30/F/20/XD2+XA2 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 111,19020 €

Altres conceptes 13,45980 €

P-37 G3C5Z6H0 m3 Capa de neteja i anivellament HL-150/P/20, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

76,24 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica 62,78100 €

Altres conceptes 13,45900 €

P-38 G3CB3100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,01 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00683 €

Altres conceptes 2,00317 €

P-39 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 300 kg de pes, col·locats amb retrogiratòria 51,89 €

B0441600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres  de pedra calcària de 100 a 300 kg de pes 26,95000 €

Altres conceptes 24,94000 €

P-40 G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 500 a 1000 kg de pes, col·locats amb retro
excavadora orugues

71,56 €

B0441800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres  de pedra granítica  de 800 a 1200 kg de pes 38,46150 €

Altres conceptes 33,09850 €

P-41 G3JBAL000 u Subministrament i col·locació de bales de palla aigües avall del punt de creuament en el
moment de formar la mota per a crear el pas alternatiu, amb pala excavadora giratòria i
posterior retirada, d'acord al document EIIP

51,40 €

Sense descomposició 51,40000 €

P-42 G45C1RH3 m3 Formigó per a lloses,HA-30/F/20/XD2+XA2, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

139,35 €

B065E81B m3 Formigó HA-30/F/20/XD2+XA2 de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 111,19020 €

Altres conceptes 28,15980 €

P-43 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,05 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00817 €

Altres conceptes 2,04183 €

P-44 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi

29,05 €
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B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,12926 €

B0D21030 m Tauló de fusta  de pi per a 10 usos 0,42570 €

B0D31000 m3 Llata de fusta  de pi 0,40240 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,79400 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10520 €

Altres conceptes 25,07763 €

P-45 G7B451D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,
col·locat sense adherir

2,13 €

B7B151D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament  de 140 a 190 g/m 0,72600 €

Altres conceptes 1,40400 €

P-46 G96516D9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

34,71 €

B96516D0 m Vorada recta  de formigó, monocapa, amb secció normalitzada  de calçada C3  de 28x 7,09800 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 4,86288 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,07073 €

Altres conceptes 22,67839 €

P-47 G9F15221 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt
, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

28,40 €

B9F15200 m2 Llambordí  de formigó de forma rectangular  de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 17,56440 €

B0312500 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 1,59448 €

Altres conceptes 9,24112 €

P-48 GD7JE425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

32,76 €

BFYB1L42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 6,07500 €

BD7JE400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 20,01240 €

Altres conceptes 6,67260 €

P-49 GD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, inclòs
accessoris de muntatge, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

75,78 €

BD7JJ400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 49,98000 €

BFYB1R42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 31 14,67500 €

Altres conceptes 11,12500 €

P-50 GD7JK425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 355 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

98,18 €

BD7JK400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 355 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 61,60800 €

BFYB1U42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 35 19,88000 €

Altres conceptes 16,69200 €

P-51 GD7JN146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa
anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de

41,38 €
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dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

BD7JN140 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 26,06100 €

Altres conceptes 15,31900 €

P-52 GD7Z3040 u Connexió a xarxa existent amb canonada de fins a 300mm de diàmetre, consistent en el
repicat dels elements del sanejament, neteja dels elements sobrants i formació de la
connexió, totalment acabada inclòs càrrega i transport a abocador del material sobrant

325,50 €

Sense descomposició 325,50000 €

P-53 GD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre 50 cm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

20,61 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 15,37085 €

Altres conceptes 5,23915 €

P-54 GD959500 m3 Formació de motes de protecció de terres amb terres d ela pròpia obra, per limitar el pas de
vehicles i restituïr les condicions inicial

10,13 €

Altres conceptes 10,13000 €

P-55 GDB27449 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,1x1,1
m per a tub de diàmetre <= 40 cm

47,03 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 30,54050 €

Altres conceptes 16,48950 €

P-56 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

143,58 €

BDD1A3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9 cm de gruix de paret, prefab 108,08700 €

Altres conceptes 35,49300 €

P-57 GDD1U020 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

413,65 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,82670 €

BDD1U020 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base p 368,15000 €

Altres conceptes 38,67330 €

P-58 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
100X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat
de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

83,92 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre  d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 9,76000 €

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 100X60X60 cm de dimensions per a brocal de pou, amb 45,48000 €

Altres conceptes 28,68000 €

P-59 GDDZ51A4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18
mm, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

16,98 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre  d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 4,88000 €

Altres conceptes 12,10000 €

P-60 GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

198,91 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tan 181,45000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,20238 €

Altres conceptes 16,25762 €

P-61 GDK2A6F2 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat  de 240x115x100 mm, sobre llit de sorra

105,08 €



Projecte de col·lector residual industrial d´adoberia i retorns d´aigües regenerades
entre el polígon Plans de la Tossa i col·lector industrial Igualada - IDR (Anoia).
Separates 1 a 4

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 7

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 46,63714 €

B0F1DHA1 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 3,50007 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre  de 75x75x125 cm, per a 150 usos 1,96365 €

B0312500 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,57695 €

Altres conceptes 52,40219 €

P-62 GDK2A6F3 u Pericó de 80x80x80 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

271,60 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 53,82314 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 5,59800 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre  de 75x75x125 cm, per a 150 usos 1,96365 €

B0312500 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,61891 €

Altres conceptes 209,59630 €

P-63 GDKZ3173 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa dúctil de 620x620x50 mm, 52kg, col·locat
amb morter

137,41 €

BDKZ3171 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis  de fosa dúctil de 620x620x50 mm, 52kg 120,18000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,25326 €

Altres conceptes 16,97674 €

P-64 GDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 800x800x50 mm, B-125, col·locat
amb morter

267,17 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis  de fosa grisa  de 800x800x50 mm, B-125 225,00000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,25326 €

Altres conceptes 41,91674 €

P-65 GF3A8485 u Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida d'estanquitat, ramal a 45° de 200 mm de DN i
col·locada al fons de la rasa, per accés presuritzat a la canonada, segons plànols

563,91 €

BF3A8480 u Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb anella elastom 415,14000 €

Altres conceptes 148,77000 €

P-66 GF3D38F5 u Brida cega de fosa de 200 mm de DN, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
col·locada al fons de la rasa

89,74 €

BF3D38F0 u Brida cega de fosa de 200 mm de DN amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigu 50,49000 €

Altres conceptes 39,25000 €

P-67 GFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

10,30 €

BFB19450 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 3,26400 €

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exteri 4,03200 €

BFYB1905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 0,09000 €

Altres conceptes 2,91400 €

P-68 GFB1C455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa

15,93 €

BFB1C450 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 6,12000 €

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 0,34000 €

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exteri 3,90900 €
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Altres conceptes 5,56100 €

P-69 GFB1L425 m Tub de polietilè Water SLIDE RD de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la
rasa

53,81 €

BFYB1L42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 6,07500 €

BFB1L420 m Tub de polietilè WATER SLIDE RD de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre no 41,05500 €

Altres conceptes 6,68000 €

P-70 GFB37325 m Tub de polietilè per a aigua potable de designació PEAD100 de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

5,73 €

BFB37320 m Tub de polietilè per a gas de designació PE100, de 40 mm de diàmetre nominal exterio 1,35660 €

Altres conceptes 4,37340 €

P-71 GFBA6282 u Derivació amb collarí de toma de 2'' per a canonada de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, segons
UNE 53333, amb ramal a 90 °, soldada i col·locada al fons de la rasa, inclosos peces
especials de conexionat a rosca

30,87 €

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exteri 3,36000 €

BFBA6282 u Derivació injectada  de polietilè de densitat mitjana  de 63 mm de DN, sèrie SDR 11, s 5,63000 €

Altres conceptes 21,88000 €

P-72 GFBA6484 u Derivació amb collarí de toma de 2'' per a canonada de 90 mm de DN, sèrie SDR 11, segons
UNE 53333, amb ramal a 90 °, soldada i col·locada al fons de la rasa, inclosos peces
especials de conexionat a rosca

46,25 €

BFBA6484 u Derivació injectada  de polietilè de densitat mitjana  de 90 mm de DN, sèrie SDR 11, s 14,60000 €

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exteri 9,77250 €

Altres conceptes 21,87750 €

P-73 GG1A0829 u Armari de formigó prefabricat GRC de 800x1000 i 350 de fondària, amb porta d'acer
galvanitzat i peana soterrada 850mm, amb tancament triangular, per allotjament de quadre
elèctric i microprogramador. Completament muntat.

418,26 €

BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris 4,65000 €

BG1A0820 u Armari de formigó prefabricat GRC de 800x1000x350mm 395,15000 €

Altres conceptes 18,46000 €

P-74 GG1N321F u Subministrament i muntatge d'estació remota de sectorització tipus LS-10 o equivalent
connectada a corrent 220V amb antena exterior i gestió d'alarma. Inclou configuració i
programació de l'equip, peces especials de connexió, canal, cable, tubs, fixacions i petit
mateiral, així com la mà d'obra de programació, muntatge i posta en marxa de l'equip.

623,87 €

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a estació remota de sectorització tipus LS-10 21,13000 €

BG1N3210 u Estació remota de sectorització tipus LS-10 569,28000 €

Altres conceptes 33,46000 €

P-75 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,06 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,63200 €

Altres conceptes 1,42800 €

P-76 GG319324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

1,77 €

BG319320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 0,95880 €

Altres conceptes 0,81120 €
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P-77 GJMCU020 u Subministrament i muntatge de boia de nivell de contacte magnètic amb 5,00 metres de cable 97,73 €

BJMCU020 u Boia de nivell de contacte magnètic 75,85000 €

Altres conceptes 21,88000 €

P-78 GN1216G4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

574,85 €

BN1216G0 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, 348,96000 €

Altres conceptes 225,89000 €

P-79 GN1B26G4 u Vàlvula de guillotina motoritzada amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i Guillotina en acer
Inox A316, amb estanquitat NBR, amb accionament per motorreductor trifàsic multivoltes
AUMA, muntada en pericó de canalització soterrada

3.876,87 €

BN1B26G0 u Vàlvula de guillotina motoritzada amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nom 3.600,00000 €

Altres conceptes 276,87000 €

P-80 GN8523A4 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb
recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR),
muntada en pericó de canalització soterrada

103,35 €

BN8525A0 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de d 73,19000 €

Altres conceptes 30,16000 €

P-81 GN8523D4 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb
recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR),
muntada en pericó de canalització soterrada

187,61 €

BN8525D0 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de 124,11000 €

Altres conceptes 63,50000 €

P-82 GNZ115G4 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en
pericó de canalització soterrada

424,79 €

BNZ115G0 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxi 198,90000 €

Altres conceptes 225,89000 €

P-83 K5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

13,32 €

Altres conceptes 13,32000 €

P-84 KEV24300 u Subministrament i muntatge de sonda presostàtica a final de línia (nivell en continu de
pressió) amb una precisió de +-0,5%, amb membrana ceràmica, sortida 4-20mA, muntada
sobre canonada i connectada a programador.

320,46 €

BEV24300 u Sonda presostàtica amb accessoris de muntatge 189,00000 €

BFYB1L42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 4,86000 €

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exteri 39,09000 €

Altres conceptes 87,51000 €

P-85 P151N-H7X m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre, d'acord al document
d'EIIP

2,51 €
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B151D-0MCB u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio 0,65500 €

B1519-H6LN m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen 0,57750 €

Altres conceptes 1,27750 €

P-86 P435-6UHB m3 Subministrament i muntatge de Cabiró de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 3x3 a 10x7 cm i
llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un
nivell de penetració NP3 (UNE-EN 351-1), col·locat ancorat amb tacs, tirafons i angulars
cantoneres

2.163,79 €

B432-1C0W m3 Cabiró de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 3.5x3.5 a 10x7 cm de secció i llargària fin 609,84000 €

B0AK-07AT kg Clau acer galvanitzat 18,20000 €

Altres conceptes 1.535,75000 €

P-87 P4520-I5SN m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

118,81 €

B06F2-I06D m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 k 90,87750 €

Altres conceptes 27,93250 €

P-88 P4E5-DLF8 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat,
R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2

40,02 €

B0E2-0EKZ u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofug 15,85625 €

Altres conceptes 24,16375 €

P-89 P4L4-6FL5 m2 Muntatge i Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm
d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 152,0 a 221,0 kN·m de
moment flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum
màxima d'11 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x16, 6 i 6 mm de diàmetre, i una
quantia de 0,071 m3/m2 de formigó HA-30/B/10/ CX4, abocat amb cubilot, col·locat amb grua
fins a 60 tones

149,09 €

Altres conceptes 149,09000 €

P-90 P4ZB-3HKH dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat 26,42 €

B4P8-0KX7 dm3 Neoprè sense armar per a recolzaments 25,67000 €

Altres conceptes 0,75000 €

P-91 P9A2-DN4S m3 Restitució de ferm de tot-ú d'aportació en camins, amb estesa i piconatge del material al 97
% del PM

20,51 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada tipus tot-ú 11,84500 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08450 €

Altres conceptes 8,58050 €

P-92 PDK1-I2DL u Bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
1250x700 mm tipus Sevillana Doble o similar classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

489,70 €

BDD1-1KHQ u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 378,00000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 6,29100 €

Altres conceptes 105,40900 €

P-93 PN12-DPOT u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

170,02 €
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BN12-0XFV u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, 105,59000 €

Altres conceptes 64,43000 €

P-94 PR420-8U2 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ,  d'acord document d'EIIP

29,21 €

BR420-22BX u Celtis australis de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i 29,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-95 PR45C-8XU u Subministrament d'Ulmus minor Umbraculifera de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua,
d'acord document d'EIIP

27,44 €

BR45C-2492 u Ulmus minor Umbraculifera de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua 27,44000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-96 PR60-8YJ6 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària
(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg, d'acord document d'EIIP

20,59 €

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 0,95429 €

B011-05ME m3 Aigua 0,07301 €

Altres conceptes 19,56270 €

P-97 PR60-8YJS u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a
1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg, d'acord al document d'EIIP

24,30 €

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 0,95429 €

B011-05ME m3 Aigua 0,07301 €

Altres conceptes 23,27270 €

P-98 PRA1-DOE m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives
i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament
lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a
2000 m2, d'acord al document d'EIIP

1,48 €

BR30-0XRF kg Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent 0,16980 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00338 €

BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,22600 €

BR31-132Q kg Bioactivador microbià 0,10605 €

BR4U0-21GV kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, 0,55370 €

BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,40095 €

Altres conceptes 0,02012 €

P-99 PRE1-907F u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km), d'acord al document d'EIIP

38,77 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos 2,60400 €

Altres conceptes 36,16600 €

P-100 PRIG-9G22 m2 Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, col·locada en
un terreny preparat amb un pendent aproximat del 33 % i amb una llargària de talús de 10 a
25 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20
cm, amb una densitat d'1 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació, d'acord al
document d'EIIP

3,18 €
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BRI3-28O3 m2 Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, cosida 1,29950 €

Altres conceptes 1,88050 €

P-101 REG30 u Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 30 l,
amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2
regs. D'acord a l'EIIP
Es consideren 20 regs durant l'any de garantia de la plantació

6,00 €

Sense descomposició 6,00000 €

P-102 Y100040 PA Partida alçada a justificar en concepte IMPREVISTOS en aplicació a unitats d'obra no
previstes en el projecte sorgides durant el desenvolupament de les obres, amb aplicació dels
preus del mateix (a justificar).

12.000,00 €

Sense descomposició 12.000,00000 €

P-103 Y100050 PA Partida alçada a justificar per la localització i protecció de tots els possibles serveis afectats
dins de l'àmbit de l'obra (a justificar).

4.000,00 €

Sense descomposició 4.000,00000 €

P-104 Y100080 PA Partida Alçada d'abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut al llarg de les obres,
d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa .

10.799,87 €

Sense descomposició 10.799,87000 €

P-105 Y10Z075 pa Partida alçada per la retirada, acopi i col·locació d'escullera de protecció de 800-1200 kg a la
llera del riu Anoia, dins l'àmbit de la separata 4 (a justificar).

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-106 Y1000090 PA Partida Alçada de pas alternat del riu Anoia, amb la formació de motes de terres de la pròpia
obra, amb pala cargadora o similar, inclòs desmuntatge de les mateixes motes i restitució de
perfil original, completament acabat. Inclou les dues fases d'execució amb mota, a banda i
banda del riu

1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €

Santa Margarida de Montbui, Juny de 2022

J.Oriol Martí i Falguera
TRANSPARENTA
ECCP col·legiat 17.400
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Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 01 SEPARATA 1

Titol 3 01 PREVIS I ENDERROCS

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i ajudes
manuals, càrrega mecànica sobre camió i transport a gestor de
residus. (P - 28)

2,32 480,000 1.113,60

2 G22D3001 m2 Obertura de pista amb mitjans mecànics (P - 27) 1,91 40,000 76,40

TOTAL Titol 3 01.01.01 1.190,00

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 01 SEPARATA 1

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G22B1101 m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de
profunditat, amb mitjans mecànics (P - 26)

2,21 480,000 1.060,80

2 G2225241 m3 Excavació de rasa i pous de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora gran i amb les
terres deixades a la vora (P - 17)

10,33 242,410 2.504,10

3 G2242311 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 21)

5,35 85,080 455,18

4 G2315A03 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer
(P - 29)

15,99 92,400 1.477,48

5 G228AH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra rentada de 0,1 a 0,5 mm, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 25)

65,04 30,080 1.956,40

6 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
23)

12,69 195,900 2.485,97

7 G2R450AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de fins a 20 km (P - 30)

7,27 55,812 405,75

8 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de terres no contaminades de
densitat aparent 1,6 t/m3, a valorització de materials naturals excavats
amb codi VNME (P - 31)

2,08 51,912 107,98

TOTAL Titol 3 01.01.02 10.453,66

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 01 SEPARATA 1

Titol 3 03 COL·LECTOR GRAVETAT

1 GDD1U020 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada
de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt
encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix,
inclós col·locació de graons (P - 57)

413,65 6,000 2.481,90

2 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 56)

143,58 8,400 1.206,07

EUR

Projecte de col·lector residual industrial d´adoberia i retorns d´aigües regenerades
entre el polígon Plans de la Tossa i col·lector industrial Igualada - IDR (Anoia).
Separates 1 a 4

PRESSUPOST Pàg.: 2

3 GDB27449 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1,1x1,1 m per a tub de diàmetre <= 40 cm (P - 55)

47,03 6,000 282,18

4 GDDZ51A4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 59)

16,98 45,000 764,10

5 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l (P - 58)

83,92 6,000 503,52

6 GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 60)

198,91 6,000 1.193,46

7 GD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, inclòs accessoris de muntatge,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 49)

75,78 132,050 10.006,75

8 GFB37325 m Tub de polietilè per a aigua potable de designació PEAD100 de 40
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma
UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 70)

5,73 132,050 756,65

TOTAL Titol 3 01.01.03 17.194,63

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 01 SEPARATA 1

Titol 3 04 AIGUES REGENERADES

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 5)

9,77 132,050 1.290,13

2 G2285H0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra
rentada de riu entre 0,1 i 0,5mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 22)

18,70 15,840 296,21

3 GFB1C455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa (P - 68)

15,93 132,050 2.103,56

4 GDK2A6F2 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 61)

105,08 2,000 210,16

5 GFBA6484 u Derivació amb collarí de toma de 2'' per a canonada de 90 mm de DN,
sèrie SDR 11, segons UNE 53333, amb ramal a 90 °, soldada i
col·locada al fons de la rasa, inclosos peces especials de conexionat a
rosca  (P - 72)

46,25 1,000 46,25

6 GDKZ3173 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa dúctil de 620x620x50
mm, 52kg, col·locat amb morter (P - 63)

137,41 2,000 274,82

7 PN12-DPOT u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 93)

170,02 2,000 340,04

TOTAL Titol 3 01.01.04 4.561,17

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 01 SEPARATA 1

Titol 3 05 PROTECCIONS

EUR
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1 G7B451D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 45)

2,13 25,500 54,32

2 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 300 kg de pes,
col·locats amb retrogiratòria (P - 39)

51,89 6,300 326,91

3 G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 500 a 1000 kg de pes,
col·locats amb retro excavadora orugues (P - 40)

71,56 16,800 1.202,21

TOTAL Titol 3 01.01.05 1.583,44

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 01 SEPARATA 1

Titol 3 06 O.C. PASSERA

1 G2225121 m3 Excavació de rasa i pous de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les
terres deixades a la vora (P - 16)

8,01 2,797 22,40

2 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat (P - 18)

55,77 1,199 66,87

3 G222H443 m3 Excavació de buidat/rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 19)

53,68 10,500 563,64

4 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
23)

12,69 2,700 34,26

5 P4520-I5SN m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 /
XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, abocat amb bomba (P - 87)

118,81 4,277 508,15

6 G32D1103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i
suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 3 m (P -
35)

17,39 10,848 188,65

7 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)

2,05 346,750 710,84

8 P4L4-6FL5 m2 Muntatge i Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de
formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb
junt obert superiorment, de 152,0 a 221,0 kN·m de moment flector
últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una
llum màxima d'11 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x16,
6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0,071 m3/m2 de formigó
HA-30/B/10/ CX4, abocat amb cubilot, col·locat amb grua fins a 60
tones (P - 89)

149,09 20,280 3.023,55

9 P435-6UHB m3 Subministrament i muntatge de Cabiró de fusta d'avet C24 acabat
ribotat, de 3x3 a 10x7 cm i llargària fins a 5 m, treballada al taller i
amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de
penetració NP3 (UNE-EN 351-1), col·locat ancorat amb tacs, tirafons i
angulars cantoneres (P - 86)

2.163,79 0,085 183,92

10 P4ZB-3HKH dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar, col·locat
(P - 90)

26,42 14,400 380,45

TOTAL Titol 3 01.01.06 5.682,73

Obra 01 Pressupost D2207

EUR
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Capítol 01 SEPARATA 1

Titol 3 07 MESURES INTEGRACIO

1 PRA1-DOEW m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació
de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra
curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2, d'acord al document d'EIIP (P - 98)

1,48 200,000 296,00

2 PRIG-9G22 m2 Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de densitat aproximada
300 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat
del 33 % i amb una llargària de talús de 10 a 25 m, fixada amb grapes
d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm,
amb una densitat d'1 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de
fixació, d'acord al document d'EIIP (P - 100)

3,18 200,000 636,00

TOTAL Titol 3 01.01.07 932,00

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 01 SEPARATA 1

Titol 3 08 PARTIDES ALÇADES

1 Y100040 PA Partida alçada a justificar en concepte IMPREVISTOS en aplicació a
unitats d'obra no previstes en el projecte sorgides durant el
desenvolupament de les obres, amb aplicació dels preus del mateix (a
justificar). (P - 102)

12.000,00 0,100 1.200,00

2 Y100050 PA Partida alçada a justificar per la localització i protecció de tots els
possibles serveis afectats dins de l'àmbit de l'obra (a justificar). (P -
103)

4.000,00 0,100 400,00

3 Y100080 PA Partida Alçada d'abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut
al llarg de les obres, d'acord amb el programa i les indicacions de la
direcció facultativa . (P - 104)

10.799,87 0,100 1.079,99

TOTAL Titol 3 01.01.08 2.679,99

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 02 SEPARATA 2

Titol 3 01 PREVIS I ENDERROCS

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i ajudes
manuals, càrrega mecànica sobre camió i transport a gestor de
residus. (P - 28)

2,32 100,000 232,00

2 G22D3001 m2 Obertura de pista amb mitjans mecànics (P - 27) 1,91 237,000 452,67

TOTAL Titol 3 01.02.01 684,67

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 02 SEPARATA 2

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G2225121 m3 Excavació de rasa i pous de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les

8,01 792,920 6.351,29

EUR
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terres deixades a la vora (P - 16)

2 G2225241 m3 Excavació de rasa i pous de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora gran i amb les
terres deixades a la vora (P - 17)

10,33 670,430 6.925,54

3 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat (P - 18)

55,77 207,830 11.590,68

4 G2242311 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 21)

5,35 622,510 3.330,43

5 G2315A03 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer
(P - 29)

15,99 683,900 10.935,56

6 G228AH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra rentada de 0,1 a 0,5 mm, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 25)

65,04 226,630 14.740,02

7 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
23)

12,69 1.123,400 14.255,95

8 G2R450AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de fins a 20 km (P - 30)

7,27 407,940 2.965,72

9 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de terres no contaminades de
densitat aparent 1,6 t/m3, a valorització de materials naturals excavats
amb codi VNME (P - 31)

2,08 407,940 848,52

10 P9A2-DN4S m3 Restitució de ferm de tot-ú d'aportació en camins, amb estesa i
piconatge del material al 97 % del PM (P - 91)

20,51 375,750 7.706,63

TOTAL Titol 3 01.02.02 79.650,34

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 02 SEPARATA 2

Titol 3 03 COL·LECTOR GRAVETAT

1 GDD1U020 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada
de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt
encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix,
inclós col·locació de graons (P - 57)

413,65 23,000 9.513,95

2 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 56)

143,58 45,250 6.497,00

3 GDB27449 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1,1x1,1 m per a tub de diàmetre <= 40 cm (P - 55)

47,03 23,000 1.081,69

4 GDDZ51A4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 59)

16,98 136,000 2.309,28

5 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l (P - 58)

83,92 24,000 2.014,08

6 GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 60)

198,91 24,000 4.773,84

7 GD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, inclòs accessoris de muntatge,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 49)

75,78 696,500 52.780,77

EUR
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8 GD7JK425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 355 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa (P - 50)

98,18 250,000 24.545,00

9 GFB37325 m Tub de polietilè per a aigua potable de designació PEAD100 de 40
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma
UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 70)

5,73 521,500 2.988,20

TOTAL Titol 3 01.02.03 106.503,81

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 02 SEPARATA 2

Titol 3 04 O.C. DIPÒSIT

1 G222H443 m3 Excavació de buidat/rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 19)

53,68 105,000 5.636,40

2 G2R450AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de fins a 20 km (P - 30)

7,27 138,000 1.003,26

3 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de terres no contaminades de
densitat aparent 1,6 t/m3, a valorització de materials naturals excavats
amb codi VNME (P - 31)

2,08 138,000 287,04

4 G7B451D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 45)

2,13 70,000 149,10

5 FR3P9161 m3 Rebliment de rasa amb grava de pedrera de pedra calcària de 20 a 40
mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
(P - 11)

36,82 11,813 434,95

6 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
23)

12,69 24,000 304,56

7 G3C5Z6H0 m3 Capa de neteja i anivellament HL-150/P/20, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 37)

76,24 1,033 78,76

8 G3CB3100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 38)

2,01 309,750 622,60

9 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous (P - 32) 18,91 5,640 106,65

10 G3C516H3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/F/20/XD2+XA2, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 36)

124,65 6,195 772,21

11 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)

2,05 525,000 1.076,25

12 G32D1103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i
suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 3 m (P -
35)

17,39 84,000 1.460,76

13 17951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària
amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge
nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil,
fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS (P - 1)

20,46 42,000 859,32

14 G3251CH3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/F/20/XD2+XA2 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
cubilot (P - 33)

132,80 10,500 1.394,40

15 G4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de
com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi (P - 44)

29,05 20,400 592,62

EUR
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16 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 43)

2,05 202,500 415,13

17 G45C1RH3 m3 Formigó per a lloses,HA-30/F/20/XD2+XA2, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 42)

139,35 4,050 564,37

18 K5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat (P - 83)

13,32 12,250 163,17

19 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l (P - 58)

83,92 1,000 83,92

20 GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 60)

198,91 1,000 198,91

TOTAL Titol 3 01.02.04 16.204,38

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 02 SEPARATA 2

Titol 3 05 COL·LECTOR PRESSIÓ

1 GDK2A6F3 u Pericó de 80x80x80 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 62)

271,60 1,000 271,60

2 GDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 800x800x50
mm, B-125, col·locat amb morter (P - 64)

267,17 1,000 267,17

3 GFB1L425 m Tub de polietilè Water SLIDE RD de designació PE 100, de 200 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 69)

53,81 160,000 8.609,60

4 GF3A8485 u Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 45° de 200 mm de DN i col·locada al fons de la
rasa, per accés presuritzat a la canonada, segons plànols (P - 65)

563,91 1,000 563,91

5 GF3D38F5 u Brida cega de fosa de 200 mm de DN, amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa (P - 66)

89,74 1,000 89,74

6 G21YB220 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs
fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30
cm amb broca de diamant intercambiable (P - 15)

90,27 1,000 90,27

7 GD7Z3040 u Connexió a xarxa existent amb canonada de fins a 300mm de
diàmetre, consistent en el repicat dels elements del sanejament, neteja
dels elements sobrants i formació de la connexió, totalment acabada
inclòs càrrega i transport a abocador del material sobrant (P - 52)

325,50 1,000 325,50

TOTAL Titol 3 01.02.05 10.217,79
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Titol 3 06 AIGÜES REGENERADES

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 5)

9,77 1.100,000 10.747,00

2 G2285H0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra
rentada de riu entre 0,1 i 0,5mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 22)

18,70 132,000 2.468,40

EUR
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3 GFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa (P - 67)

10,30 1.100,000 11.330,00

4 GFB1C455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa (P - 68)

15,93 1.100,000 17.523,00

5 GDK2A6F2 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 61)

105,08 2,000 210,16

6 GDKZ3173 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa dúctil de 620x620x50
mm, 52kg, col·locat amb morter (P - 63)

137,41 2,000 274,82

7 GN8523A4 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina
epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR),
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 80)

103,35 2,000 206,70

8 GN8523D4 u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina
epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR),
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 81)

187,61 2,000 375,22

9 GFBA6282 u Derivació amb collarí de toma de 2'' per a canonada de 63 mm de DN,
sèrie SDR 11, segons UNE 53333, amb ramal a 90 °, soldada i
col·locada al fons de la rasa, inclosos peces especials de conexionat a
rosca  (P - 71)

30,87 2,000 61,74

10 GFBA6484 u Derivació amb collarí de toma de 2'' per a canonada de 90 mm de DN,
sèrie SDR 11, segons UNE 53333, amb ramal a 90 °, soldada i
col·locada al fons de la rasa, inclosos peces especials de conexionat a
rosca  (P - 72)

46,25 2,000 92,50

TOTAL Titol 3 01.02.06 43.289,54

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 02 SEPARATA 2

Titol 3 07 PROTECCIONS

1 GD7JN146 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 51)

41,38 100,000 4.138,00

2 GD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de diàmetre
50 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 53)

20,61 100,000 2.061,00

3 G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 300 kg de pes,
col·locats amb retrogiratòria (P - 39)

51,89 67,500 3.502,58

4 G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 500 a 1000 kg de pes,
col·locats amb retro excavadora orugues (P - 40)

71,56 40,000 2.862,40

5 Y1000090 PA Partida Alçada de pas alternat del riu Anoia, amb la formació de motes
de terres de la pròpia obra, amb pala cargadora o similar, inclòs
desmuntatge de les mateixes motes i restitució de perfil original,
completament acabat. Inclou les dues fases d'execució amb mota, a
banda i banda del riu  (P - 106)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Titol 3 01.02.07 13.763,98
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Titol 3 08 TELECONTROL

EUR
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1 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 75)

3,06 160,000 489,60

2 GG319324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 76)

1,77 640,000 1.132,80

3 GJMCU020 u Subministrament i muntatge de boia de nivell de contacte magnètic
amb 5,00 metres de cable (P - 77)

97,73 4,000 390,92

TOTAL Titol 3 01.02.08 2.013,32

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 02 SEPARATA 2

Titol 3 09 MESURES INTEGRACIO

1 G3JBAL000 u Subministrament i col·locació de bales de palla aigües avall del punt
de creuament en el moment de formar la mota per a crear el pas
alternatiu, amb pala excavadora giratòria i posterior retirada, d'acord al
document EIIP (P - 41)

51,40 12,000 616,80

2 P151N-H7X5 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre, d'acord al document d'EIIP (P - 85)

2,51 450,000 1.129,50

3 PRA1-DOEW m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació
de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra
curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2, d'acord al document d'EIIP (P - 98)

1,48 300,000 444,00

4 PRIG-9G22 m2 Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de densitat aproximada
300 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat
del 33 % i amb una llargària de talús de 10 a 25 m, fixada amb grapes
d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm,
amb una densitat d'1 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de
fixació, d'acord al document d'EIIP (P - 100)

3,18 300,000 954,00

TOTAL Titol 3 01.02.09 3.144,30
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Titol 3 10 PARTIDES ALÇADES

1 Y100040 PA Partida alçada a justificar en concepte IMPREVISTOS en aplicació a
unitats d'obra no previstes en el projecte sorgides durant el
desenvolupament de les obres, amb aplicació dels preus del mateix (a
justificar). (P - 102)

12.000,00 0,600 7.200,00

2 Y100050 PA Partida alçada a justificar per la localització i protecció de tots els
possibles serveis afectats dins de l'àmbit de l'obra (a justificar). (P -
103)

4.000,00 0,600 2.400,00

3 Y100080 PA Partida Alçada d'abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut
al llarg de les obres, d'acord amb el programa i les indicacions de la
direcció facultativa . (P - 104)

10.799,87 0,600 6.479,92

EUR
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TOTAL Titol 3 01.02.10 16.079,92

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 03 SEPARATA 3

Titol 3 01 PREVIS I ENDERROCS

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i ajudes
manuals, càrrega mecànica sobre camió i transport a gestor de
residus. (P - 28)

2,32 1.020,000 2.366,40

2 G22D3001 m2 Obertura de pista amb mitjans mecànics (P - 27) 1,91 255,000 487,05

TOTAL Titol 3 01.03.01 2.853,45

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 03 SEPARATA 3

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G222Z121 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte i zones de difícil maniobrabilitat, amb
retroexcavadora petita i ajudes manuals, amb les terres deixades a la
vora. (P - 20)

17,64 299,410 5.281,59

2 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat (P - 18)

55,77 74,853 4.174,55

3 G2242311 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 21)

5,35 158,480 847,87

4 G2315A03 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer
(P - 29)

15,99 132,600 2.120,27

5 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 24)

24,72 56,020 1.384,81

6 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
23)

12,69 217,620 2.761,60

7 G2R450AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de fins a 20 km (P - 30)

7,27 98,148 713,54

8 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de terres no contaminades de
densitat aparent 1,6 t/m3, a valorització de materials naturals excavats
amb codi VNME (P - 31)

2,08 98,148 204,15

TOTAL Titol 3 01.03.02 17.488,38
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Capítol 03 SEPARATA 3

Titol 3 03 COL·LECTOR GRAVETAT

1 GDD1U020 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada
de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt
encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix,
inclós col·locació de graons (P - 57)

413,65 5,000 2.068,25

EUR
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2 GDD1A094 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 56)

143,58 7,750 1.112,75

3 GDB27449 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1,1x1,1 m per a tub de diàmetre <= 40 cm (P - 55)

47,03 5,000 235,15

4 GDDZ51A4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 59)

16,98 24,000 407,52

5 GDD1U080 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 100X60X60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l (P - 58)

83,92 5,000 419,60

6 GDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 60)

198,91 5,000 994,55

7 GD7JJ425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 315 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, inclòs accessoris de muntatge,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 49)

75,78 255,000 19.323,90

8 GD7JE425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa (P - 48)

32,76 180,000 5.896,80

9 GFB37325 m Tub de polietilè per a aigua potable de designació PEAD100 de 40
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons norma
UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 70)

5,73 255,000 1.461,15

10 GD7Z3040 u Connexió a xarxa existent amb canonada de fins a 300mm de
diàmetre, consistent en el repicat dels elements del sanejament, neteja
dels elements sobrants i formació de la connexió, totalment acabada
inclòs càrrega i transport a abocador del material sobrant (P - 52)

325,50 2,000 651,00

TOTAL Titol 3 01.03.03 32.570,67

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 03 SEPARATA 3

Titol 3 04 AIGÜES REGENERADES

1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 5)

9,77 255,000 2.491,35

2 G2285H0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra
rentada de riu entre 0,1 i 0,5mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 22)

18,70 30,600 572,22

3 GFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa (P - 67)

10,30 255,000 2.626,50

4 GFB1C455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa (P - 68)

15,93 255,000 4.062,15

TOTAL Titol 3 01.03.04 9.752,22

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 03 SEPARATA 3

Titol 3 05 PROTECCIONS
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1 G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 500 a 1000 kg de pes,
col·locats amb retro excavadora orugues (P - 40)

71,56 62,500 4.472,50

2 GD959500 m3 Formació de motes de protecció de terres amb terres d ela pròpia
obra, per limitar el pas de vehicles i restituïr les condicions inicial (P -
54)

10,13 114,100 1.155,83

TOTAL Titol 3 01.03.05 5.628,33

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 03 SEPARATA 3

Titol 3 06 MESURES INTEGRACIO

1 PR45C-8XUS u Subministrament d'Ulmus minor Umbraculifera de perímetre de 8 a 10
cm, amb l'arrel nua,  d'acord document d'EIIP (P - 95)

27,44 15,000 411,60

2 PR60-8YJ6 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 6 a 14 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de
plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg, d'acord document d'EIIP (P - 96)

20,59 15,000 308,85

3 PR420-8U2V u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 8 a 10 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons
fórmules NTJ,  d'acord document d'EIIP (P - 94)

29,21 10,000 292,10

4 PR60-8YJS u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg, d'acord al document
d'EIIP (P - 97)

24,30 10,000 243,00

5 REG30 u Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una
aportació mínima de 30 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no
superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs. D'acord a l'EIIP
Es consideren 20 regs durant l'any de garantia de la plantació (P - 101)

6,00 500,000 3.000,00

6 PRA1-DOEW m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació
de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra
curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2, d'acord al document d'EIIP (P - 98)

1,48 200,000 296,00

7 PRE1-907F u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella
mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km), d'acord al document d'EIIP (P - 99)

38,77 12,000 465,24

8 P151N-H7X5 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre, d'acord al document d'EIIP (P - 85)

2,51 130,000 326,30

TOTAL Titol 3 01.03.06 5.343,09

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 03 SEPARATA 3

Titol 3 07 PARTIDES ALÇADES

1 Y100040 PA Partida alçada a justificar en concepte IMPREVISTOS en aplicació a
unitats d'obra no previstes en el projecte sorgides durant el

12.000,00 0,200 2.400,00

EUR
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desenvolupament de les obres, amb aplicació dels preus del mateix (a
justificar). (P - 102)

2 Y100050 PA Partida alçada a justificar per la localització i protecció de tots els
possibles serveis afectats dins de l'àmbit de l'obra (a justificar). (P -
103)

4.000,00 0,200 800,00

3 Y100080 PA Partida Alçada d'abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut
al llarg de les obres, d'acord amb el programa i les indicacions de la
direcció facultativa . (P - 104)

10.799,87 0,200 2.159,97

TOTAL Titol 3 01.03.07 5.359,97

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 04 SEPARATA 4

Titol 3 01 PREVIS I ENDERROCS

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i ajudes
manuals, càrrega mecànica sobre camió i transport a gestor de
residus. (P - 28)

2,32 100,000 232,00

2 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 14)

4,49 24,000 107,76

3 G2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 13)

6,14 3,600 22,10

4 G2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a
15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió (P - 12)

7,14 3,600 25,70

5 G22D3001 m2 Obertura de pista amb mitjans mecànics (P - 27) 1,91 60,000 114,60

TOTAL Titol 3 01.04.01 502,16

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 04 SEPARATA 4

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G2225121 m3 Excavació de rasa i pous de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les
terres deixades a la vora (P - 16)

8,01 40,800 326,81

2 G2242311 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 21)

5,35 30,000 160,50

3 G2315A03 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer
(P - 29)

15,99 12,000 191,88

4 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat d'aportació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 24)

24,72 9,000 222,48

5 G228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P -
23)

12,69 21,000 266,49

6 G2R450AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de fins a 20 km (P - 30)

7,27 10,800 78,52

7 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de terres no contaminades de
densitat aparent 1,6 t/m3, a valorització de materials naturals excavats
amb codi VNME (P - 31)

2,08 10,800 22,46

EUR
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8 Y10Z075 pa Partida alçada per la retirada, acopi i col·locació d'escullera de
protecció de 800-1200 kg a la llera del riu Anoia, dins l'àmbit de la
separata 4 (a justificar). (P - 105)

1.500,00 1,000 1.500,00

9 G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 500 a 1000 kg de pes,
col·locats amb retro excavadora orugues (P - 40)

71,56 25,000 1.789,00

TOTAL Titol 3 01.04.02 4.558,14

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 04 SEPARATA 4

Titol 3 03 COL·LECTOR PRESSIÓ

1 GDK2A6F3 u Pericó de 80x80x80 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 62)

271,60 1,000 271,60

2 GDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 800x800x50
mm, B-125, col·locat amb morter (P - 64)

267,17 1,000 267,17

3 GFB1L425 m Tub de polietilè Water SLIDE RD de designació PE 100, de 200 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (P - 69)

53,81 48,000 2.582,88

4 GF3A8485 u Derivació de fosa de 200 mm de DN amb tres unions de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 45° de 200 mm de DN i col·locada al fons de la
rasa, per accés presuritzat a la canonada, segons plànols (P - 65)

563,91 1,000 563,91

5 GF3D38F5 u Brida cega de fosa de 200 mm de DN, amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i col·locada al fons de la rasa (P - 66)

89,74 1,000 89,74

6 G21YB220 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs
fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30
cm amb broca de diamant intercambiable (P - 15)

90,27 1,000 90,27

7 GN1216G4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 78)

574,85 1,000 574,85

8 GN1B26G4 u Vàlvula de guillotina motoritzada amb brides, de cos curt, de 200 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i Guillotina en acer Inox A316, amb
estanquitat NBR, amb accionament per motorreductor trifàsic
multivoltes AUMA, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 79)

3.876,87 1,000 3.876,87

9 GNZ115G4 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, muntat en
pericó de canalització soterrada (P - 82)

424,79 1,000 424,79

10 GD7Z3040 u Connexió a xarxa existent amb canonada de fins a 300mm de
diàmetre, consistent en el repicat dels elements del sanejament, neteja
dels elements sobrants i formació de la connexió, totalment acabada
inclòs càrrega i transport a abocador del material sobrant (P - 52)

325,50 1,000 325,50

11 FR3P9161 m3 Rebliment de rasa amb grava de pedrera de pedra calcària de 20 a 40
mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
(P - 11)

36,82 9,900 364,52

12 G3C5Z6H0 m3 Capa de neteja i anivellament HL-150/P/20, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 37)

76,24 0,300 22,87

13 G3CB3100 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 38)

2,01 72,238 145,20

EUR
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14 G3C516H3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/F/20/XD2+XA2, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 36)

124,65 0,803 100,09

15 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous (P - 32) 18,91 1,648 31,16

16 P4E5-DLF8 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris,
amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 88)

40,02 7,968 318,88

17 PDK1-I2DL u Bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 1250x700 mm tipus Sevillana Doble o similar
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (P - 92)

489,70 1,000 489,70

TOTAL Titol 3 01.04.03 10.540,00

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 04 SEPARATA 4

Titol 3 04 AIGÜES REGENERADES

1 G21YB220 u Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs
fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30
cm amb broca de diamant intercambiable (P - 15)

90,27 1,000 90,27

2 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 5)

9,77 40,000 390,80

3 GFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa (P - 67)

10,30 40,000 412,00

4 GFB1C455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa (P - 68)

15,93 40,000 637,20

TOTAL Titol 3 01.04.04 1.530,27

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 04 SEPARATA 4

Titol 3 05 FERMS I PAVIMENTACIÓ

1 F2271010 m2 Anivellament de terres, repàs i piconatge al 98% PM. (P - 6) 3,40 7,200 24,48

2 F9J30010 m2 Formació de reg d'emprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
ECI, amb una dotació de 1,5 kg/m2. (P - 9)

0,71 3,600 2,56

3 F9H10043 t Paviment de mescla bituminosa en calent AC/16/BIN/B60-70/D, amb
granulat granític i betum asfaltic de penetració, estesa i compactada al
98% de l'assaig de marshall. (P - 8)

195,85 0,864 169,21

4 G96516D9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 46)

34,71 4,000 138,84

5 G9F15221 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i
8 cm de gruix, preu alt , sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat (P
- 47)

28,40 3,000 85,20

EUR
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6 F9G4H642 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+E, de 15
cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre
20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic, acabat remolinat mecànic afegint 7
kg/m2 de pols de quars color (P - 7)

38,51 3,000 115,53

TOTAL Titol 3 01.04.05 535,82

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 04 SEPARATA 4

Titol 3 06 TELECONTROL

1 GG319324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 76)

1,77 212,000 375,24

2 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 75)

3,06 58,000 177,48

3 EAWZZ001 pa Partida alçada a justificar per l'adaptació del software i integració de
senyals en el centre de Control IDR. (P - 3)

550,00 1,000 550,00

4 EAWZ12A2 u Subministrament i muntatge de quadre elèctric amb seccionador
general, proteccions tèrmiques i diferencials, relés seleccionadors i
pilots, tot completament instal·lat i provat. (P - 2)

1.260,04 1,000 1.260,04

5 FHGAU010 u Subministrament i muntatge de microprogramador IP68, dotat de
rellotge astronòmic per a programació d'operacions amb vàlvula
motoritzada i gestió d'alertes, incloent entrada analògica 4-20mA de
pressió i les 4 de boies. Inclou mà d'obra de programació,
completament instal·lat i provat. (P - 10)

2.825,76 1,000 2.825,76

6 GG1A0829 u Armari de formigó prefabricat GRC de 800x1000 i 350 de fondària,
amb porta d'acer galvanitzat i peana soterrada 850mm, amb
tancament triangular, per allotjament de quadre elèctric i
microprogramador. Completament muntat. (P - 73)

418,26 1,000 418,26

7 EAWZZ212 pa Partida alçada per la formació d'escomesa elèctrica amb cable de
coure de 3x16+10 mm2, aillat amb coberta policlorur de vinil per a
1000 V, designació UNE VV 0,6/1 KV. inclòs connexions al quadre (P
- 4)

2.000,00 1,000 2.000,00

8 KEV24300 u Subministrament i muntatge de sonda presostàtica a final de línia
(nivell en continu de pressió) amb una precisió de +-0,5%, amb
membrana ceràmica, sortida 4-20mA, muntada sobre canonada i
connectada a programador. (P - 84)

320,46 1,000 320,46

9 GG1N321F u Subministrament i muntatge d'estació remota de sectorització tipus
LS-10 o equivalent connectada a corrent 220V amb antena exterior i
gestió d'alarma. Inclou configuració i programació de l'equip, peces
especials de connexió, canal, cable, tubs, fixacions i petit mateiral, així
com la mà d'obra de programació, muntatge i posta en marxa de
l'equip. (P - 74)

623,87 1,000 623,87

TOTAL Titol 3 01.04.06 8.551,11

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 04 SEPARATA 4

Titol 3 07 MESURES INTEGRACIO

1 PRA1-DOEW m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació
de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra

1,48 300,000 444,00

EUR
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Separates 1 a 4

PRESSUPOST Pàg.: 17

curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2, d'acord al document d'EIIP (P - 98)

2 PRIG-9G22 m2 Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de densitat aproximada
300 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat
del 33 % i amb una llargària de talús de 10 a 25 m, fixada amb grapes
d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm,
amb una densitat d'1 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de
fixació, d'acord al document d'EIIP (P - 100)

3,18 300,000 954,00

TOTAL Titol 3 01.04.07 1.398,00

Obra 01 Pressupost D2207

Capítol 04 SEPARATA 4

Titol 3 08 PARTIDES ALÇADES

1 Y100040 PA Partida alçada a justificar en concepte IMPREVISTOS en aplicació a
unitats d'obra no previstes en el projecte sorgides durant el
desenvolupament de les obres, amb aplicació dels preus del mateix (a
justificar). (P - 102)

12.000,00 0,100 1.200,00

2 Y100050 PA Partida alçada a justificar per la localització i protecció de tots els
possibles serveis afectats dins de l'àmbit de l'obra (a justificar). (P -
103)

4.000,00 0,100 400,00

3 Y100080 PA Partida Alçada d'abonament íntegre en concepte de Seguretat i Salut
al llarg de les obres, d'acord amb el programa i les indicacions de la
direcció facultativa . (P - 104)

10.799,87 0,100 1.079,99

TOTAL Titol 3 01.04.08 2.679,99

EUR



 

 
  

   RESUM DE PRESSUPOST 
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  PREVIS I ENDERROCS 1.190,00

Titol 3 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 10.453,66

Titol 3 01.01.03  COL·LECTOR GRAVETAT 17.194,63

Titol 3 01.01.04  AIGUES REGENERADES 4.561,17

Titol 3 01.01.05  PROTECCIONS 1.583,44

Titol 3 01.01.06  O.C. PASSERA 5.682,73

Titol 3 01.01.07  MESURES INTEGRACIO 932,00

Titol 3 01.01.08  PARTIDES ALÇADES 2.679,99

Capítol 01.01  SEPARATA 1 44.277,62

Titol 3 01.02.01  PREVIS I ENDERROCS 684,67

Titol 3 01.02.02  MOVIMENT DE TERRES 79.650,34

Titol 3 01.02.03  COL·LECTOR GRAVETAT 106.503,81

Titol 3 01.02.04  O.C. DIPÒSIT 16.204,38

Titol 3 01.02.05  COL·LECTOR PRESSIÓ 10.217,79

Titol 3 01.02.06  AIGÜES REGENERADES 43.289,54

Titol 3 01.02.07  PROTECCIONS 13.763,98

Titol 3 01.02.08  TELECONTROL 2.013,32

Titol 3 01.02.09  MESURES INTEGRACIO 3.144,30

Titol 3 01.02.10   PARTIDES ALÇADES 16.079,92

Capítol 01.02  SEPARATA 2 291.552,05

Titol 3 01.03.01  PREVIS I ENDERROCS 2.853,45

Titol 3 01.03.02  MOVIMENT DE TERRES 17.488,38

Titol 3 01.03.03  COL·LECTOR GRAVETAT 32.570,67

Titol 3 01.03.04  AIGÜES REGENERADES 9.752,22

Titol 3 01.03.05  PROTECCIONS 5.628,33

Titol 3 01.03.06  MESURES INTEGRACIO 5.343,09

Titol 3 01.03.07  PARTIDES ALÇADES 5.359,97

Capítol 01.03  SEPARATA 3 78.996,11

Titol 3 01.04.01  PREVIS I ENDERROCS 502,16

Titol 3 01.04.02  MOVIMENT DE TERRES 4.558,14

Titol 3 01.04.03  COL·LECTOR PRESSIÓ 10.540,00

Titol 3 01.04.04  AIGÜES REGENERADES 1.530,27

Titol 3 01.04.05  FERMS I PAVIMENTACIÓ 535,82

Titol 3 01.04.06  TELECONTROL 8.551,11

Titol 3 01.04.07  MESURES INTEGRACIO 1.398,00

Titol 3 01.04.08  PARTIDES ALÇADES 2.679,99

Capítol 01.04  SEPARATA 4 30.295,49

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
445.121,27

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  SEPARATA 1 44.277,62

Capítol 01.02  SEPARATA 2 291.552,05

EUR

Projecte de col·lector residual industrial d´adoberia i retorns d´aigües regenerades
entre el polígon Plans de la Tossa i col·lector industrial Igualada - IDR (Anoia).
Separates 1 a 4

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 01.03  SEPARATA 3 78.996,11

Capítol 01.04  SEPARATA 4 30.295,49

Obra 01 Pressupost D2207 445.121,27

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
445.121,27

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost D2207 445.121,27

445.121,27

EUR



 

 

   ÚLTIM FULL 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 445.121,27

13 % Despeses Indirectes SOBRE 445.121,27.................................................................. 57.865,77

6 % Benefici Industrial SOBRE 445.121,27........................................................................ 26.707,28

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 529.694,32

21 % IVA SOBRE 529.694,32............................................................................................. 111.235,81

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 640.930,13

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

sis-cents quaranta mil nou-cents trenta euros amb tretze cèntims

Santa Margarida de Montbui, Juny de 2022

J.Oriol Martí i Falguera
TRANSPARENTA
ECCP col·legiat 17.400




