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1. DADES GENERALS 

 

 

1.1. IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 

 

Identificació del projecte 

 

Projecte / actuació: Projecte bàsic i d’execució de les obres d’urbanització de la plaça de 

l’Avinguda Agustí Simon 

Tipus d’intervenció: Obra local d’urbanització (Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 

el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals) 

Ús previst: Viari. 

Emplaçament: Avinguda Agustí Simon   -   Barri de l’Estació 

Municipi: 17404  Riells i Viabrea, comarca de la Selva 

 

Agents 

 
Promotor: Nom: AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA 

 NIF: P 1715500 C 

 Adreça: Plaça de la Vila, 1 

17404  Riells i Viabrea 

Redactor: Nom: Armand Garcia Bartolomé 

 Titulació:: Arquitecte 

 Núm. col·legiat: 22.385/9 

 NIF: 35078037R 

 Adreça: Veïnat Fogueres de Montsoriu, 79 

17401  Arbúcies 

 

 

1. 2. RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT: 

 Redactat pel mateix arquitecte projectista 

 

 

 

Document datat i signat electrònicament. 



2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

 

2.1. OBJECTE DEL PROJECTE 

 

A petició de l'Ajuntament de Riells i Viabrea (Selva) es redacta el present projecte bàsic i d’execució 

de l’actuació d’urbanització d’una zona a l’avinguda Agustí Simon, d’acord amb el següent detall: 

 

- Recuperació d’una zona bastant degradada, amb la millora dels dos accessos al carrer del 

Pou, la dignificació de la zona entre ells, amb la pavimentació de la vorera. 

- Reordenació de l’aparcament i ampliació de la vorera a la banda sud de l’avinguda Agustí 

Simon, així com l’enjardinament de la zona 

- Millora dels les xarxes de serveis municipals, consistent en la recol·locació dels fanals d’acord 

amb la nova ordenació i creació d’una xarxa d’aigües pluvials. 

 

L’objecte del present projecte és establir i definir els paràmetres tècnics i econòmics que han de regir 

les obres corresponents a les actuacions relacionades anteriorment, d’acord amb les prescripcions i 

requeriments dels responsables municipals. 

 

Cal entendre, per tant, que la documentació que integra aquest projecte és la necessària i suficient 

per a la definició, valoració, posterior contractació i definitiva execució de les obres que comprèn, 

d’acord amb el que estableix l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

 

2.2. INICIATIVA I ENCÀRREC 

 

El present projecte es redacta per iniciativa de l'Ajuntament de Riells i Viabrea (Selva), atenent 

l’encàrrec realitzat a l’efecte. 

 

L’actuació contemplada en el present projecte es tracta d’una obra local d’urbanització, d’acord 

amb el que estableix el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 

activitats i serveis dels ens locals, i regida pel que disposa la legislació urbanística. 

 

 

2.3. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT 

 

La justificació de la present actuació respon a l’interès públic que representa la necessitat de millorar 

les condicions de la pavimentació i de les xarxes de serveis públics amb què compta actualment la 

zona d’actuació de l’Avinguda Agustí Simon. 

 

 

2.4. INFORMACIÓ PRÈVIA 

 

2.4.1. Antecedents i condicionants de partida 

 

En tractar-se d’una obra d’urbanització i remodelació, el projecte i el desenvolupament dels treballs 

previstos estaran condicionants per les preexistències sobre el qual s’intervé. 

 

Es disposa de la informació gràfica necessària relativa a l’estat actual. També es coneix el pas de les 

xarxes de serveis municipals que passen per la zona, les quals queden reflectides en el plànols d’estat 

actual. 

 

2.4.2. Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 

 

La zona d’actuació es troba en l’Avinguda Agustí Simon, concretament a l’alçada entre els números 

26 i 46, incloent els accessos al Carrer del Pou. L’accés es produeix a través de la GIV-5523. 

 

La zona on s’actua té una superfície de 519 m2 segons topogràfic i la seva forma és irregular. La zona 

limita amb el vial de l’Avinguda Agustí Simon al nord, amb les cases del número 26 al 46 al sud, i amb 

els dos accessos al carrer del Pou a l’est i a l’oest. 



 

 

Plànol d’emplaçament. Ortofoto. Escala original 1:5.000. © ICGC 

 

La zona on s’actua té una superfície de 519 m2 segons topogràfic i la seva forma és irregular. La zona 

limita amb el vial de l’Avinguda Agustí Simon al nord, amb les cases del número 26 al 46 al sud, i amb 

els dos accessos al carrer del Pou a l’est i a l’oest. 

 

L’avinguda Agustí Simon té una amplada variable de com a mínim 8,00 metres, amb una vorera de 

1,00 metre a cada banda i un vial de 6,00 metres d’amplada per al pas de vehicles.  

 

El trànsit rodat i de vianants és de freqüència moderat atès que, tot i trobar-se en un veïnat residencial, 

es tracta d’un vial de pas entre els vehicles que transiten de la GIV 5523 cap a la GIV 552 per anar 

direcció a la Batllòria.  

 

Fotografia de l’emplaçament 

 

 

Vista general de la zona d’actuació a l’avinguda Agustí Simon. 

 



2.4.3. Normativa urbanística 

 

Planejament vigent: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament per 

la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 22 de juliol 

de 2014 i publicada la normativa urbanística del text refós en el DOGC 

núm. 6719 de data 2 d’octubre de 2014, a l’efecte de l’executivitat 

immediata. 

Classificació del sòl: Sòl urbà. (Plànol normatiu N-1.1 Classificació del sòl). 

Qualificació urbanística: Sistema viari. 

 

 

Fragment del plànol normatiu N-4.2, Qualificacions i proteccions del sòl urbà i urbanitzable (Full 3/6). 

Escala original A1 1:2.000. 

 

Les actuacions contemplades en el present projecte son de caràcter de millora de les condicions 

d’urbanització i no afecten les disposicions d’urbanització regulades per la normativa urbanística del 

POUM. Consegüentment, es pot concloure que el present projecte resulta plenament compatible amb 

el planejament urbanístic municipal i la legislació urbanística vigent que li són d’aplicació. 

 

2.4.4. Serveis urbanístics afectats 

 

Xarxa de sanejament: 

Les actuacions consistiran en la creació d’una nova xarxa de recollida d’aigües pluvials, amb la 

creació d’un interceptor en l’Avinguda Agustí Simon i la connexió d’aquest amb el que ja existeix. La 

resta de les actuacions en la xarxa de sanejament es redueixen a la reparació i recol·locació a la nova 

rasant de tapes o imbornals afectats per les obres de rehabilitació, i que es determinaran en la fase 

prèvia de replanteig. 

 

 

 

 



Xarxa d’aigua potable: 

S’inclou en la xarxa d’aigua una nova escomesa per al reg de les zones enjardinades. La resta de les 

actuacions es redueixen a la reparació i recol·locació a la nova rasant de tapes i pericons afectats per 

les obres de rehabilitació, i que es determinaran en la fase prèvia de replanteig. 

 

Xarxa d’electricitat: 

Les actuacions a realitzar no afecten la xarxa existent. 

 

Xarxa de gas: 

Les actuacions a realitzar no afecten la xarxa existent. 

 

Xarxa de telefonia: 

Les actuacions a realitzar no afecten la xarxa existent. 

 

Enllumenat: 

Es modifica el traçat de la línia i es substitueixen i recol·loquen els suports dels fanals segons les noves 

necessitats, així com es millora l’eficiència amb noves llumeneres LED. 

 

 

2.4.5. Requisits normatius 

 

Urbanísticament, es contemplen les directrius Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat 

definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 22 de juliol de 2014 i 

publicada la normativa urbanística del text refós en el DOGC núm. 6719 de data 2 d’octubre de 2014. 

 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal 

que li és d’aplicació. 

 

 

2.5. DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

 

Actualment, la zona de l’avinguda Agustí Simon on s’actua és una porció de terreny residual, la qual 

queda entre el vial de circulació del trànsit rodat de la mateixa via i les cases mitjaneres del costat sud 

del carrer. Aquesta s’estén d’est a oest al llarg de l’avinguda Agustí Simon, entre les dues entrades del 

carrer del Pou. L’ús que se’n fa actualment és d’aparcament per als veïns. 

 

L’àmbit té una superfície de 519 metres quadrats (m2), amb una superfície irregular marcada per les 

preexistències que la delimiten. Té una amplada màxima de 11,60 metres i una llargada de 74,50 

metres. 

 

Les condicions d’urbanització amb les quals es troba l’àmbit d’actuació són bastant precàries. Tot i 

que ja estan tots els serveis públics bàsics fets, les condicions de pavimentació i acabats que presenta 

no són les adequades: es tracta d’una zona sense pavimentar, on hi ha algunes peces de la vorada 

que delimita amb el carrer trencades o que falten, així com fanals trencats a causa dels cops dels 

vehicles que hi aparquen. Destaca la vorera de 1,20 metres al llarg de totes les cases mitjaneres del 

costat sud, sobre la qual també s’hi aparca sense deixar distància amb la façana. 

 

Pel que fa als serveis públics, les xarxes de BT i telefonia passen aèries, mentre que la xarxa d’aigua i de 

sanejament per als habitatges del costat sud es troba per la part de darrera (al carrer del Pou). Així 

doncs, per la zona només s’hi troben l’enllumenat i el sanejament de l’avinguda Agustí Simon. 

 

 

 

2.6. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

2.6.1. Tipus d’intervenció 

 

Obres locals d’urbanització. 

 

 

 

 



2.6.2. Ús característic de la zona i altres usos previstos 

 

L’ús característic i dominant de la zona és el viari, amb un ús majoritari d’aparcament de vehicles i pas 

de vianants. 

 

No es preveuen altres usos. 

 

2.6.3. Descripció general de les solucions adoptades i criteris de disseny 

 

D’acord amb l’objecte del projecte, en el present apartat es descriuen les següents actuacions 

previstes: 

 

2.6.3.1. Formació de paviments 

 

Per tal de regular les necessitats d’aparcament de la zona, així com donar unes zones més dignes per 

als vianants que van a peu, es preveu una pavimentació de la zona diferenciant les zones destinades 

als vehicles i als peatons. Així doncs, es preveu ampliar la vorera fins a 2,50 metres com a mínim, la qual 

quedarà uns 15 cm  com a màxim per sobre de la rasant del carrer. A la vegada es crearan 8 places 

d’aparcament i la reserva d’espai per a un gual d’accés de vehicles. També es millorarà els guals que 

donen accés al carrer del Pou. 

 

En quan als acabats, s’utilitzaran peces del model Terana 16x16x7cm Ref. White de Breinco o similar, 

vorada del model Multistep Terana Ref. White de Breinco o similar, paviment de formigó per als 

aparcaments i paviment de formigó amb acabat superficial amb tractament desactivant amb àrid de 

riu i tractat superficialment amb additius específics. 

 

Els paviments es faran sobre una base de tot-u artificial de 25 cm de gruix com a mínim. 

 

2.6.3.2. Instal·lacions i xarxes de serveis 

 

Per a satisfer les necessitats d’urbanització de la zona, s’ha optat per a realitzar les següents actuacions 

en  les xarxes de serveis municipals: 

 

Xarxa de sanejament: 

Per tal de sol·lucionar els problemes d’acumulació d’aigua pluvial provinent de la resta del Barri de 

l’Estació a través de l’Avinguda Agustí Simon, s’opta per la creació d’una nova xarxa de recollida 

d’aigües pluvials, amb la creació d’una reixa interceptora a tota l’amplada del vial, amb les 

dimensions de 6,00 x 0,50 metres. Aquesta reixa es connectarà a través d’un tub de PVC de 250 mm de 

diàmetre nominal a la reixa interceptora preexistent, a través de la qual es conduiran les aigües segons 

la xarxa d’aigües pluvials actual.  

La resta de les actuacions en la xarxa de sanejament es redueixen a la reparació i recol·locació a la 

nova rasant de tapes i/o imbornals afectats per les obres de rehabilitació, i que es determinaran en la 

fase prèvia de replanteig. 

 

Xarxa d’aigua potable: 

Per tal de poder regar les zones enjardinades i els arbres que es col·loquin, es preveu la realització 

d’una nova escomesa en la xarxa de distribució d’aigua potable. El comptador, així com la resta 

d’elements de control i regulació per al reg es col·locaran en una arqueta. 

La resta de les actuacions es redueixen a la reparació i recol·locació a la nova rasant de tapes i 

pericons afectats per les obres de rehabilitació, i que es determinaran en la fase prèvia de replanteig. 

 

Xarxa d’electricitat: 

Les actuacions a realitzar no afecten la xarxa existent. 

 

Xarxa de gas: 

Les actuacions a realitzar no afecten la xarxa existent. 

 

Xarxa de telefonia: 

Les actuacions a realitzar no afecten la xarxa existent. 

 

 

 



Enllumenat: 

A causa de la nova ordenació de l’aparcament, així com la forma de les noves voreres, es modificarà 

la situació dels fanals, així com del traçat de la línia d’enllumenat. 

Es preveuen 4 nous fanals, que es col·locaran amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 6 m 

d'alçària, i amb 1 llumenera amb làmpades de LEDs de potència 70 W, col·locats sobre dau de 

formigó HM-20/P/20/I, de 50x50x70cm. 

La línia de subministrament elèctric per als fanals passarà soterrada amb una canalització amb un tub 

corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal. 

 

2.6.3.3. Enjardinament i  acabats 

 

El projecte preveu unes zones enjardinades i la plantació d’arbres i arbusts. Per tal d’assegurar el reg les 

plantes, es proposa la instal·lació d’una xarxa de reg per degoteig. Aquesta tindrà els aparells de 

mesura i control en una arqueta, juntament amb el comptador de l’escomesa de la xarxa d’aigua 

amb la qual es preveu subministrar el reg. 

 

També es preveu la col·locació de mobiliari urbà, consistent en bancs i papereres. 

 

 

2.6.4. Relació de superfícies afectades per les intervencions contemplades en el present projecte 

 

S’actua sobre la superfície de la zona que es troba a la part sud del vial, en l’avinguda Agustí Simon. 

Les actuacions no afecten sobre la superfície destinada al pas de vehicles.  

 

Superfície sobre la quals s’intervé: 519,00 metres quadrats 

 

 

2.6.5. Descripció i requisits dels sistemes constructius que composen l’actuació 

 

Aquest apartat es desenvolupa en el document 3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA de la present memòria. 

 

 

2.7. COMPLIMENT DE NORMATIVES EXIGIBLES  

 

REQUISITS NORMATIUS 

 

Com a projecte d’obra local d’urbanització, s’ajusta a les determinacions de: 

- DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals (ROAS). 

 

2.7.1. Control de qualitat 

 

A l’ANNEX 1 de la present memòria s’adjunta el Pla de control dels materials. 

 

2.7.2. Enderrocs i altres residus de la construcció 

 

Als efectes del compliment del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, regulador de la producció i gestió 

de residus de construcció i demolició i del 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, parcialment derogat i modificat pel RD 210/2018, pel qual s’aprova el programa de 

prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20); s’adjunta com ANNEX 4 –ESTUDI DE 

GESTIÓ DE RESIDUS- a la present memòria, la fitxa tècnica que permet donar compliment a la dita 

normativa reguladora. 

 

S’ha previst traslladar els residus generats a una instal·lació autoritzada, concretament al dipòsit 

controlat de terres i runes FONT D’EN PEDRO (Font d’en Pedro, s/núm. Accés des de la carretera BV-

5112 de Sant Celoni a Vallgorguina 08470 Sant Celoni. Aquesta instal·lació compta amb conveni 

d’acceptació de residus documentat i pertany a l’empresa GESTIÓ DE RUNES DEL VALLES ORIENTAL, S.L. 

(C. Nàpols, 222, Baixos. 08013 Barcelona). 

 



 

 

2.7.3. Estudi bàsic de seguretat i salut i Pla de seguretat i salut 

 

D’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut a les obres de construcció s’ha redactat i incorporat al present projecte el corresponent Estudi 

bàsic de seguretat i salut en el treball (vegeu DOCUMENT COMPLEMENTARI NÚM. 2). 

 

En aquest estudi de seguretat es desenvolupa: 

 

- la normativa en matèria de seguretat a aplicar durant els treballs de construcció de les obres 

projectades, 

- la metodologia en matèria de seguretat i salut pel correcte compliment de les normes de 

seguretat. 

 

En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, el contractista haurà d’elaborar un Pla de 

seguretat i salut en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 

en l’Estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. 

 

En tant que es tracta d’una obra per a una Administració pública, aquest Pla, amb el corresponent 

informe del coordinador en matèria de seguretat i salut durant la fase d’execució de l’obra, s'elevarà 

per a la seva aprovació a l’òrgan de l’Ajuntament de Riells i Viabrea, adjudicador de l’obra. 

 

2.7.4. Altres requisits normatius 

 

Es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li és 

d’aplicació pel tipus d’actuació, la qual es relaciona en l’apartat 4 –NORMATIVA TÈCNICA 

D’APLICACIÓ- de la memòria del present projecte. 

 

 

2.8. DECLARACIÓ DE PRESSUPOST 

 

2.8.1. Pressupost d’execució material (PEM) 

 

Atesa la present memòria i el conjunt de documents que integren aquest projecte, el pressupost 

d’execució material (PEM), sense despeses generals ni benefici industrial, per a l’execució de les obres 

d’urbanització de l’Avinguda Agustí Simon ascendeixen el següent import: 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM): 

 28.608.73€ (vint-i-vuit mil sis-cents vuit euros i setanta-tres cèntims). 

 

Els preus adoptats per a l’obtenció d’aquest pressupost s’han obtingut a partir dels preus dels jornals, 

materials, maquinària i transport actuals. La seva relació consta detallada en els diferents documents 

que composen el PRESSUPOST dels projectes referits anteriorment. 

 

2.8.2. Pressupost d’execució per contracte (PEC) 

 

Els pressupostos d’execució per contracte (PEC) per a l’execució de les obres d’urbanització de l’Avinguda 

Agustí Simon, ascendeix el següent import: 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC): 

 41.193,70€ (quaranta-un mil cent noranta-tres euros i setanta cèntims). 

 

 

 

 

 

 

 



2.9. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES I PERÍODE DE GARANTIA 

 

Els terminis previstos per a l’execució de les obres definides en el present Projecte, ateses les seves 

tipologia i característiques, s’estimen en: 

 

UN MES per a les obres incloses en la FASE 1. 

 

Aquests terminis es comptaran a partir de la signatura de les actes de comprovació de replanteig o 

d’inici d’obres, i segons la proposta de programa de desenvolupament dels treballs –pla d’obra-, de 

caràcter indicatiu, que, d’acord amb l’article 233 −Contingut dels projectes i responsabilitat derivada 

de la seva elaboració−, s’indica sobre la base dels rendiments habituals en obres de característiques 

similars a la present, tenint en compte, precisament, la seva simplicitat, en els quadres següents: 

 

Unitats d’obra 
Setmanes Import total del 

capítol (PEM) 1 2 3 4 

Enderroc i moviment de terres                                         5.027,39 € 

Paviments                                         16.681,14 € 

Instal·lacions                                         5.005,49 € 

Jardineria                                         904,86 € 

Mobiliari Urbà                                         615,32 € 

Seguretat i Salut i imprevistos                                         550,00 € 

Previsió certificació mensual         28.784,20 € 

 
 

No obstant això, aquest programa, que té caràcter indicatiu, podrà ser revisat, justificadament, per 

l’empresa adjudicatària tot ajustant-lo als seus mitjans tècnics i de personal, cosa que, en tot cas, 

requerirà la corresponent aprovació de la Direcció Facultativa. 

 

Un cop finalitzades les obres es formalitzarà la preceptiva Acta de recepció final, fitxant-se com a 

període de garantia de les mateixes el de DOTZE MESOS, atès que s’entén aquest període com a 

suficient per a poder observar el comportament de l’obra executada i poder, si s’escau, corregir i/o 

reparar qualsevol defecte que s’hagi detectat. 

 

 

2.10. REVISIÓ DE PREUS 

 

Atès l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i en tant que el termini d’execució de les obres fixat 

és inferior als 24 mesos, no procedirà cap revisió de preus d’acord amb el que disposa el Reial Decret 

1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques. 

 

D'acord amb les disposicions vigents, el contractista no pot reclamar, amb el pretext d'error o d'omissió, 

cap modificació en els preus senyalats amb lletra al Quadre de preus núm. 1, els quals són els que 

serveixen de base a l'adjudicació i els únics aplicables als treballs contractats, amb la baixa 

corresponent segons la millora que s'hagués obtingut a l'adjudicació. 

 

Els preus del Quadre de preus núm. 2, s'han d'aplicar únicament i exclusivament en els casos que 

calgui abonar obres incompletes, quan per rescissió del contracte o per altra causa no arribin a 

acabar-se les obres contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra 

fraccionada en altra forma que l'establerta a l'esmentat quadre. 

 

 

2.11. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

D’acord amb l’apartat 1.a) de l’article 77 −Exigència i efectes de la classificació− de la Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014, per als contractes d‘obres, el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 500.000 €, serà requisit 



indispensable que l’empresari es trobi degudament classificat. Per als contractes d’obres, el valor dels 

quals sigui inferior a 500.000 €, l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la 

seva classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència econòmica, 

financera i tècnica dels empresaris mitjançant un, diversos o tots els mitjans que estableixen els articles 

86 a 88 de la LCSP en els termes que recullin els plecs de clàusules administratives particulars 

corresponents que regiran les licitacions per a les adjudicacions dels contractes d’obres. 

 

D’acord amb el que estableix l’article 118 de la LCSP, el contracte d’obres per a executar la present 

actuació té consideració de contracte menor atès que el seu valor estimat serà inferior a 40.000 euros. 

 

 Ateses aquestes previsions, i atès que el valor estimat del contracte per a l’execució de les obres 

definides en el present Projecte és inferior a 500.000 euros, no serà exigible la classificació del 

contractista. Per a aquests tipus de contractes, els requisits específics de solvència exigits s’han 

d’indicar a l’anunci de licitació o a la invitació a participar en el procediment i s’han de detallar en els 

plecs del contracte. 

 

 

2.12. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

 

En compliment de l’article 13 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 

pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de 

l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una obra 

completa en el sentit definit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que és 

susceptible d’ésser lliurada a l’ús general o al servei corresponent una vegada finalitzada, sense 

perjudici de les ulteriors ampliacions de les quals posteriorment pugui ser objecte, i comprèn tots i 

cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra. 

 

Així mateix, es fa constar que el present projecte d’obres conté tota la documentació exigida, segons 

la seva naturalesa i característiques, per l’article 24 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per l’article 233 i següents de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 

de 26 de febrer de 2014. 

 

 

2.13. CONSIDERACIÓ FINAL 

 

Atès el contingut del present Projecte, i després de l’aprovació definitiva del mateix per part dels 

òrgans de l’administració corresponents, es considera que es disposa de la documentació tècnica 

pertinent i suficientment detallada perquè pugui servir de base per a la contractació i efectiva 

execució de les obres projectades. 

 

 

 

Document datat i signat electrònicament. 



3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

 

A la present memòria es desenvolupen i es complementen les determinacions que s’han formalitzat als 

plànols del projecte. 

 

 

3.1. TREBALLS PREVIS 

 

Es procedirà al desmuntatge de totes les instal·lacions d’enllumenat i elements de senyalització 

existents així com d’altres que suposin una afectació o limitació als treballs que s’han d’executar. 

 

 

3.2. ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 

 

Es preveu l’enderroc del paviment de la vorera de 1,20 m d’amplada que es troba al costat de les 

cases del costat sud. També la part afectada del paviment del carrer del Pou, en la seva cruïlla amb 

l’Av. Agustí Simon. 

 

Es preveu efectuar un rebaix a tota la zona d’actuació, d’entre 25 i 40 cm de fondària, per a formar la 

caixa del paviment de formigó i la base de tot-u artificial, amb el piconatge del material al 95% del PM. 

També caldrà l’excavació de les rases per al pas de serveis, de 30 cm d’amplada i 50 cm de fondària 

com a màxim, i el seu posterior reblert amb terres seleccionades de la pròpia excavació.  

 

Els residus d’enderroc seran els procedents de les demolicions descrites anteriorment, així com els 

procedents de les demolicions i desmuntatges de les instal·lacions d’enllumenat i altres serveis 

municipals. 

 

Les terres i els residus generats en la construcció de les obres s’acumularan en contenidors per a ser 

traslladats al dipòsit controlat de terres i runes FONT D’EN PEDRO (Font d’en Pedro, s/núm. Accés des de 

la carretera BV-5112 de Sant Celoni a Vallgorguina 08470 Sant Celoni. Aquesta instal·lació compta amb 

conveni d’acceptació de residus documentat i pertany a l’empresa GESTIÓ DE RUNES DEL VALLES 

ORIENTAL, S.L. (C. Nàpols, 222, Baixos. 08013 Barcelona). 

 

 

3.2. PAVIMENTS 

 

Per a la realització dels paviments, primer es realitzarà la col·locació de les rigoles i de les peces de 

vorada, prèvia realització de la base per la seva col·locació, fe formigó HM-.20/p/20/I. Aquestes aniran 

col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Les rigoles seran del Model Terana 

16x16x7cm Ref. White de Breinco o similar, i la vorada del Model Multistep Terana Ref. White de Breinco 

o similar. També es preveuen la realització dels guals d’entrada de vehicles per als habitatges amb 

garatge i els accessos al Carrer del Pou. 

 

També es realitzaran el replanteig i col·locació dels escocells de perfil d’acer galvanitzat, després del 

plantat dels arbres corresponents. 

 

Els paviments seran continus de formigó, de 15 cm de gruix, escampats des de camió i amb un acabat 

superficial diferenciat per als pàrquings i la vorera. Així doncs, els aparcaments tindran un acabat 

texturat, mentre que la zona destinada a vianants tindrà acabat superficial amb tractament 

desactivant amb àrid de riu i tractat superficialment amb additius específics per deixar al descobert 

2/3 del diàmetre de l'àrid. 

 

 

3.4. INSTAL·LACIONS 

 

3.4.1. Enllumenat 

 

Es realitzarà la xarxa elèctrica que dona servei als fanals soterrada a través d’un tub corrugat de 

polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, amb fil guia per al posterior pas del cables elèctrics. 

 



Els 4 fanals que es preveuen consistiran amb una columna d'acer galvanitzat i pintat, de 6 m d'alçària, 

amb 1 llumenera amb làmpades de LEDs de potència 70 W, col·locat sobre dau de formigó HM-

20/P/20/I, de 50x50x70cm. 

 

3.4.2. Sanejament  

 

Es realitzarà una nova reixa interceptora a tota l’amplada de la calçada de l’Avinguda Agustí Simon, 

per a la recollida d’aigües pluvials, amb les mesures de 6,00 x 0,50m, inclosos el bastiment i la reixa per 

a interceptor de fosa. Aquestes es conduiran a través d’una canalització amb tub de PVC de 250 mm 

de diàmetre nominal fins a la reixa interceptora existent, on es connectarà amb la xarxa d’aigües 

pluvials actual. 

 

3.4.3. Xarxa d’aigua – Reg 

 

Es preveu la realització d’una escomesa a la xarxa d’aigua municipal per a la instal·lació del reg de les 

plantes de les zones enjardinades. 

 

També es preveu una instal·lació de reg per degoteig, segons especificacions de la DF, per al reg dels 

arbres i arbusts que es plantaran.  

 

Els elements de regulació, control i mesura de la instal·lació es col·locaran en una arqueta. 

 

 

 

3.5. JARDINERIA I ACABATS  

 

Es preveu el subministrament i plantació d’arbusts i arbres per a l’enjardinament de la zona. Aquests es 

situaran segons les especificacions de la DF, així com es consensuarà la tipologia i l’espècie segons les 

indicacions de la mateixa. 

 

També es preveu la col·locació de bancs i papereres, amb la situació, tipus i model segons les 

especificacions de la DF. 

 

 

 

 

Document datat i signat electrònicament. 



4. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 

A continuació es relacionen les normes vigents d’aplicació sobre construcció que s’han tingut en 

compte per a la realització d’aquest projecte, tal i com s’especifica en el decreto 426/71 del Ministerio 

de la Vivienda (BOE: 24/3/71): “Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 

edificación”, on s’estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de 

qualsevol projecte d’edificació cal fer constar expressament i l’observança de les “Normes de la 

presidencia del gobierno” i les del “Ministerio de la vivienda” sobre la construcció vigents. 
 

 

 

4.1. RELACIÓ DE NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT D’ÀMBIT GENERAL 

 

• Text Refós de la Llei d’urbanisme 

DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

 

• Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals 

de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013). 

 

• Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 

173/10, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 

persones amb discapacitat (BOE 11/3/2010), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, 

d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013). 

 

• Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

 

• Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

 

• Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

 

• Libro de Ordenes y visitas 

D 461/1997, de 11 de març 

 

• Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 

 

4.2. REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’ACTUACIÓ 

 

Requisit bàsic de Funcionalitat 

 

Llocs de treball 

 

• Disposiciones mínimas de seguridad i salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/4/1997). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 

Seguridad i Higiene en el trabajo” (O 9/3/1971) 

• Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

a campos electromagnéticos. 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

 

Accessibilitat 

 

• Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

 

• Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95. Desplega la Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques, Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 

 

• Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i 

utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 



Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007. Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de 

oportunidades y no discriminación y acceso universal) 

 

• Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados. 

(BOE de 11 de març de 2010) 

 

Vialitat 

 

• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Noma 6.1 IC de secciones de firme, 

de la Instrucción de Carreteras (BOE de 12 de diciembre de 2003) 

 

• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” (BOE 

núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 

Posteriors modificacions: 

Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 

Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 

Ordre Circular 293/86 T. 

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 

Ordre Circular 295/87 T 

Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-

4) 

Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 

Ordre Circular 299/89. 

Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 

Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 

Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 

Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 

Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats 

(BOE 22/1/2000). 

Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 

Tècniques 

Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció 

de vehicles (BOE 28/01/2000). 

Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 

Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 

6/03/2002) 

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció 

d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 

Ordre Circular 8/01. 

 

• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”  

(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 

 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.  

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

 

Xarxa de distribució elèctrica 

 

• Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre por la que se aprueba el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas 

Aéreas de Alta Tensión. 

 

• Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre por la que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. 

 

• Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre y Orden Ministerial del 6 de Julio de 1984 por los que se 

aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 

• Real Decreto 2949/82 de 15 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Acometidas Eléctricas. 

 



• Real Decreto 1/1992 de 26 de Junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen de 

Suelo y Ordenación Urbana. 

 

• Real Decreto 2159/1978 de 23 de Junio por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT (Decret 842 de 2 de agosto de 2002), i Instruccions 

Complementaries. 

 

Enllumenat públic 

 

•  Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exteriores (B.O.E. 12/08/78). 

 

• Norma EN-60 598. 

 

• Real Decreto 2642/1985 de 18 de Diciembre por el que se aprueban las especificaciones técnicas de los 

candelabros metálicos (Báculos y columnas de alumbrado exteriores y señalización de tráfico) y su 

homologación. 

 

• Real Decreto 401/1989 de 14 de Abril que modifica el Real Decreto 2642/1985 de 18 de Diciembre por el 

que se aprueban las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (Báculos y columnas de 

alumbrado exteriores y señalización de tráfico) y su homologación. 

 

• Orden de 16 de mayo de 1989, (B.O.E. de 15/07/89)que contiene las especificaciones técnicas sobre 

columnas y báculos. 

• Orden del 12 de junio de 1989, (B.O.E de 7/7/89), por la que se establece la certificación de conformidad 

a normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de 

alumbrado exterior y señalización de tráfico). 

 

• Decreto del 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y 

Regularidad en el suministro de energía. 

 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT (Decret 842 de 2 de agosto de 2002), i Instruccions 

Complementaries. 

 

• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

 

• Normas particulares de normalización de la compañía suministradora de energía eléctrica. 

 

• DECRET 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 

31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

 

Jardineria i reg 

 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 01 “Disseny i projecte dels espais verds” 

 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 02 “Moviment de terres, i condicionament del sòl” 

 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 04 “Infraestructures bàsiques d’espais verds” 

 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 05 “subministrament de sòls i productes nutrients” 

 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 06 “Materials de construcció i complementaris” 

 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 07 “Subministrament del material vegetal” 

 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 08 “implantació del material vegetal” 

 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 09 “elements constructius i d’urbanització” 

 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 10 “Mobiliari per a espais verds” 

 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 11 “Enjardinaments especials” 

 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 13 “Assaigs i control de qualitat” 

 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 16 “seguretat i salut en els espais verds” 

 

 



4.3. CONTROL DE QUALITAT 

 

Marc general 

 

• EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 

RD 124/2008, de 18 de julio (BOE 22/8/2008) 

 

 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

 

• Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 

1329/1995. 

 

• Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificat per RD 110/2008 (BOE 12/2/2008) 

 

• Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

 

• RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/92 (BOE 26/12/92) 

 

• UC-85 Recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC 3/5/85) 

 

• RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE 19/6/2008), correcció d’errades (BOE 11/9/2008) 

 

 

4.4. GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS 

 

• Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

 

• Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 

 

• Decret 89/2010, 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 

(DOGC 6/07/2010) 

 

• Reial Decret 210/2018, del 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de Residus i 

Recursos de Catalunya (PRECAT 20). 

(BOE 16/04/2018) 

 

• Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

 

• Residuos y suelos contaminados 

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

 

 

Document datat i signat electrònicament 



5.   ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
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ANNEX 1.   PLA DE CONTROL DELS MATERIALS 



CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL DELS MATERIALS. TIPUS DE CONTROL 
 

 

El contingut del Pla de Control és el següent: 

 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les 

obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 

emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de 

realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i 

les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 

d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, 

condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties 

de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL OBRA ACABADA) 

 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions 

finals de l’edifici. 

 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de controls, 

que són els següents: 

 

A) Pels materials: 

 

A1. INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 

subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  

Es faran a partir de: 

 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 

documents: 

 

- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

- Certificat de garantia del fabricant 

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. 

S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 

 

B) Unitats d’obra: 

 

B1. VERIFICACIONS: Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 

conformitat amb el projecte. 

 

B2. PROVES DE SERVEI: Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. 

Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable 

 

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que 

estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de 

Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 



LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 

 

 

1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 

 

Excavació: 

 

- Control de moviments de l’excavació. 

- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 

Gestió de l’aigua: 

 

- Control del nivell freàtic. 

- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 

Millora o reforç del terreny: 

 

- Control de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 

Ancoratges al terreny: 

 

- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 

 

2. SUBSISTEMA BASES DE GRANULATS. 

 

2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 

 

- Estudi geotècnic. 

- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o d’agressivitat 

potencial. 

- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE C 

“Seguridad Estructural Cimientos”. 

- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad 

Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 

- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 

 

 

3. SUBSISTEMA PAVIMENTS DE FORMIGÓ. EHE. 

 

3.1 CONTROL DE MATERIALS 

 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els Segells de Control 

o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

 

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

- Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 

- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88, d’1 de desembre, de la Generalitat) 

 

- Modalitat 1: Control a nivell reduït 

- Modalitat 2: Control al 100 % 

- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 

- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 75º i en 88.5, 

o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 



- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

Altres controls: 

 

- Control dels productes d’injecció. 

 

3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 

 

Nivells del control de l’execució: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 

- Control d’execució a nivell reduït: 

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 

- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 

- Sistema de qualitat propi del constructor. 

- Existència de control extern. 

- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 

 

Fixació de toleràncies d’execució. 

 

Altres controls: 

 

- Control d’execució de la injecció. 

 

 

14. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

 

- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 

 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 

- Instal·lació general: característiques de canonades i de vàlvules. 

- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 

- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 

4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, al 

menys, 4 hores. 

- Col·locació d’aparells del sistema de reg (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 

- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 

 

 

16. SUBSISTEMA EVACUACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

 

- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 

 

Subministrament i recepció de productes: 

 

- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 

Control d’execució en obra: 

 

- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 

- Comprovació de muntatge dels sifons. 

- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 



- Comprovació del pendent dels canals. 

- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 

- Comprovació de baixants. 

- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 

- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 

- Prova estanqueïtat parcial. 

- Prova d’estanquitat total. 

- Prova amb aigua. 

- Prova amb aire. 

- Prova amb fum.  

 

 

 

18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

 

- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el compliment 

del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques Complementàries. 

 

Subministrament i recepció de productes: 

 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc. 

- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  

- Situació de punts i mecanismes. 

- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada/soterrada. 

- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 

- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 

- Connexionat de circuits exteriors a quadres. 

- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 

- Comprovació d’automàtics. 

- Encès de l’enllumenat. 

- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 

 

Document datat i signat electrònicament 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2.   ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 



5. RESIDUS 

 

5.1. 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 el nou catàleg, 

mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos 

(especials). 

 

En el un 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 que 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, con és el cas de la seva classificació. 

 

5.2. RESIDUS PRINCIPALS 

 

Els principals residus de la present obra de reparació son el següents: 

 

Formigó (paviments) 

Mescles bituminoses 

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 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 de 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 assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions), 

incloses les fraccions recollides selectivament. 

 

20 02 Residus de parcs i jardins (inclusos els residus de cementiris) 

20 02 01   Residus biodegradables 

Aquests residus es consideren com  RESIDUS NO ESPECIALS. 



 

5.3. ALTRES RESIDUS 

 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

Paper i 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 neteja, materials de filtració i roba de protecció no especificats 

en ca altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

 

 

5.4. 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. 

(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. 

0201 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIAL. 

 

5.5. VOLUM DE RESIDUS 

 

Els volums dels principals residus generats en l’obra els trobem en els amidaments. Els més importants, són : 

Asfalt 

Cablejat elèctric 

Roca i Terres 

Terra vegetal 

Paviment 

 

Es considera que tots aquests residus hauran de se lliurats a un gestor autoritzat, ja que molts d’ells poden ser 

reutilitzats a la pròpia obra. Pel que fa a les roques i terres obtinguts en excavació de desmunts i rases 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. 

 

5.6. 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 minimitzat 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 per Reial Decret 833/1998 de 20 de Juliol i el Reial 

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. 

 

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 01/1994, de 26 de Juliol, regulador dels enderrocs i altres 

residus de la construcció, modificat per el Decret 161/2001, de 12 de juny, Aixa com l’Ordre MAM/304/2002, de 

8 de Febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de 

residus. 

 

Procés de desconstrucció 



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. Aixa, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, 

cal dispossar 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 especial,m no especial 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 

- Asfalt 

- Formigó 

- Terres, roca 

- Material vegetal 

- Cablejat 

- Metalls 

- 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 del 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: 

- Zona d’acopiament de terres 

- Zona d’emmagatzematge de formigó i materials ceràmics 

- Zona d’emmagatzematge de metalls 

- Zona d’emagatzematge de tòxics 

o Materials tòxics en dipòsits 

o Fibrociment 

- Contenidors de banals per abocadors 

- Contenidors per a reciclar 

o Plàstic 

o Paper i cartró 

o Fusta 

 

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 generat en la present obra es gestionen 

mitjançant els següents processos: 

- T11- Disposició de residus inerts 

o Formigó 

o Metalls 

o Vidres, plàstics 

- T15- Disposició en dipòsit de terres i runes 

o Formigó, maons 

o Materials ceràmics 

o Vidre 

o Terres 

o Paviments 

o Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

- V11- Reciclatge de paper i cartró 



- V12- Reciclatge de plàstics 

- V14- Reciclatge de vidre 

- V15- Reciclatge i recuperació de fustes 

- V41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

- V83- 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. Document normalitzat que té que 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 en profit de l’ecologia. 

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 brillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o que provoquen 

reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix a en la recuperació 

selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors 

especial, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 

 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclusos en aquesta categoria el següents: 

Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta 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 

maquinaria 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 tractament mèdics a la zona d’obres. 

Residus fitosanitaris i herbicides, Aixa 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, després 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 del 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 ús, donant especial atenció per 

evitar qualsevol abocament especialment en trasvasament de recipients. 

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’aquests 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 de residus 

El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

La data d’envasament 



La naturalesa dels riscs 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. 

 

5.7. 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 GR, GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A  

Codi de Gestor E-680.99 

Operacions Autoritzades T11 Deposició de residus inerts 

Adreça física 

Gestió de Runes del Vallès Orinetal SL 

Carretera BV-5103, pk 6,5 

08450 Llinars del Vallès 

Teléfon 93 4147488 

Fax 93 2006166 

E-mail gestora@grc.cat 

Web www.cespa.es 

 

Runes terres i altres residus de la construcció 

DIPÓSIT CONTROLAT DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE LA CONTSRUCCIÓ (GAR-II) 

Codi de Gestor E-879.04 

Operacions Autoritzades T15-Deposició en dipòsit de terres i runes 

Adreça física 
Ctra. Cardedeu a Dosrius, BV-5103 Km 6.5 

08450 Llinars del Vallés 

Teléfon 93 8792069 

Fax - 

E-mail - 

Web - 

 

DIPÒSIT CONTROLAT DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUC. DE SANT CELONI 

Codi de Gestor E-727.00 

Operacions Autoritzades T15-Deposició en dipòsit de terres i runes 

Adreça física 
C/ Font d’en Pedro s/n 

08470 Sant Celoni 

Teléfon 93 8704256 

Fax - 

E-mail - 

Web - 

 

 

 



Metalls 

ECOSENDA GESTIÓ AMBIENTAL,SL 

Codi de Gestor E-523.98 

Operacions Autoritzades 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics. 

 

Adreça física 
Pol.Ind.1, Ctra. Nacional 152, C/A Km 31.400 

08480 L’Ametlla del Vallés 

Teléfon 93 8402330 

Fax 93 8402702 

E-mail dsans@ecosenda.com 

Web ww.ecosenda.com 

 

 

HIERROS Y METALES J.MORENO,SL. 

Codi de Gestor E-595.99 

Operacions Autoritzades 
V41 Recicl. i recup. de metalls o compostos metàl·lics. 

 

Adreça física 

Pol.Ind.Sant Ermengol 

c/Sagraments nau 12,9 

08630 Abrera 

Teléfon 629787443 

Fax - 

E-mail - 

Web - 

 

 

 

Document datat i signat electrònicament  

mailto:dsans@ecosenda.com




II. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 

 

 

1. AMIDAMENTS I PRESSUPOST FASE 1 

 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS  -  QUADRE DE DESCOMPOSATS 

QUADRE DE PREUS NÚM. 1 

QUADRE DE PREUS NÚM. 2 

AAMIDAMENTS I PRESSUPOST 

RESUM DE PRESSUPOST 

 



QUADRE DE DESCOMPOSATS  

Obres d'urbanització de l'avinguda Agustí Simon                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 1  

CAPITOL CAPÍTOL 01 Enderrocs, moviments de terres i gestió de residus       
          
01.01         m²   Demolició de paviment de mescla bituminosa                        
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb  
 retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.   
C1105A00      0,100 h    Retroexcavadora amb martell trencador                            64,48 6,45 
C1313330      0,031 h    Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                     50,90 1,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,03 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRES CÈNTIMS  
01.02         m    Tall amb disc en paviment de mescla bitum. per marcar límit demolició  
 Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts  
 amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.  
A0150000      0,170 h    Manobre especialista                                             17,04 2,90 
C170H000      0,170 h    Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment            8,77 1,49 
AUX0102       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            2,90 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,43 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS  
01.03         m²   Demolició de paviment de formigó                                  
 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcava-  
 dora amb martell trencador i càrrega sobre camió. 
C1105A00      0,066 h    Retroexcavadora amb martell trencador                            64,48 4,25 
C1313330      0,029 h    Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                     50,90 1,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,73 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS  
01.04         m    Tall amb disc en paviment de formigó per marcar límit demolició   
 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per  
A0150000      0,250 h    Manobre especialista                                             17,04 4,26 
C170H000      0,250 h    Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment            8,77 2,19 
AUX0104       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            4,26 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,52 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS  
01.05         m²   Demolició de paviment  de vorera amb panot de formigó             
 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.  
C1105A00      0,072 h    Retroexcavadora amb martell trencador                            64,48 4,64 
C1313330      0,024 h    Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                     50,90 1,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,86 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS  
01.06         m    Demolició de vorada                                               
 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa  
 sobre camió o contenidor. 
A0150000      0,100 h    Manobre especialista                                             17,04 1,70 
C1101200      0,050 h    Compressor amb dos martells pneumàtics                           15,65 0,78 
C1313330      0,024 h    Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                     50,90 1,22 
AUX0106       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            1,70 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,73 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS  
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01.07         m    Demolició d'interceptor                                           
 Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó  
 amb compressor i càrrega mecànica sobre camió.  
A0150000      0,208 h    Manobre especialista                                             17,04 3,54 
C1101200      0,104 h    Compressor amb dos martells pneumàtics                           15,65 1,63 
C1313330      0,029 h    Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                     50,90 1,48 
AUX 0107      0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            3,54 0,05 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,70 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
01.08         u    Desmuntatge de suport i llumenera                                 
 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'al-  
 çària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexca-  
 vadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o conte-  
 nidor.  
A012H000      0,200 h    Oficial 1a electricista                                          21,04 4,21 
A0140000      0,150 h    Manobre                                                          16,12 2,42 
C1105A00      0,450 h    Retroexcavadora amb martell trencador                            64,48 29,02 
C1313330      0,127 h    Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                     50,90 6,46 
C1503300      0,500 h    Camió gura de 3 t                                                43,03 21,51 
AUX0108       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            6,63 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  63,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,72 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS  
01.09         m³   Transport i deposició de residus                                  
 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espe-  
 ra per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Deposició controlada a  
 dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons  
 la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3, procedents de cons-  
 trucció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).  
C1501800      0,127 h    Camió per a transport de 12 t                                    38,77 4,93 
B2RA7581      0,170 t    Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats   76,50 13,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,93 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS  
01.10         m³   Rebaix de terreny per a caixa de paviment i regularització del t  
   
 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excava-  
 dora i càrrega directa sobre camió.  
C1312340      0,045 h    Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t          85,58 3,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,85 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS  
01.11         m    Excavació i reblert de rasa                                       
 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, com a  
 màxim, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb  
 retroexcavadora.  
A0140000      0,080 h    Manobre                                                          16,12 1,29 
A0150000      0,080 h    Manobre especialista                                             17,04 1,36 
C1313330      0,048 h    Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                     50,90 2,46 
C133A0J0      0,080 h    Picó vibrant amb placa de 30x30 cm                               5,66 0,45 
AUX0111       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            2,65 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,60 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
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01.12         m³   Excavació de rasa i pou                                           

 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb  

 retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.  
C1313330      0,143 h    Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                     50,90 7,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,28 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS  
01.13         m³   Transport i deposició de terres                                   
 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera  
 per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclòs deposi-  
 ció controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la  
 construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents  
 d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).  
C1501800      0,106 h    Camió per a transport de 12 t                                    38,77 4,11 
F2RA7LP1      1,000 m³   Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra    3,15 3,15 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,26 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS  
01.14         m²   Repàs i piconatge de sòl de rasa                                  
 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,60 metres, amb compactació del 95% PM.   
A0140000      0,065 h    Manobre                                                          16,12 1,05 
A0150000      0,110 h    Manobre especialista                                             17,04 1,87 
C133A0K0      0,110 h    Safata vibrant amb placa de 30 cm                                5,58 0,61 
AUX0114       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            2,92 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,58 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS  
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CAPITOL CAPÍTOL 02 Paviments                                                         
02.01         m    Vorada recta de peces de formigó                                  
 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm se-  
 gons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S  
 (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2  
 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.  
A012N000      0,230 h    Oficial 1a d'obra pública                                        20,36 4,68 
A0140000      0,480 h    Manobre                                                          16,12 7,74 
B06NN14C      0,054 m³   Formigó no estructural HNE-15/P/40                               57,13 3,08 
B0710250      0,002 t    Morter per a ram de paleta                                       30,93 0,06 
B96511C0      1,050 m    Vorada recta de formigó                                          4,90 5,15 
AUX0201       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            12,42 0,19 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,90 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS  
02.02         m    Gual de peces de formigó                                          
 Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15  
 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter.  
A012N000      0,270 h    Oficial 1a d'obra pública                                        20,36 5,50 
A0140000      0,578 h    Manobre                                                          16,12 9,31 
B06NN14C      0,090 m³   Formigó no estructural HNE-15/P/40                               57,13 5,15 
B0710150      0,002 t    Morter per a ram de paleta, en sacs                              33,80 0,07 
B9851500      1,050 m    Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cm               8,48 8,90 
AUX0202       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            14,81 0,22 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,16 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb SETZE CÈNTIMS  
02.03         m    Rigola de peces de morter de ciment                               
 Rigola de 15 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, col·locades amb morter i  
 rejuntades amb beurada de ciment blanc. Model Terana 16x16x7cm Ref. White de Breinco o similar.  
 Inclou base per a rigola de formigó HM-20/P/20/I escampat des de camió, estesa i vibratge manual,  
 acabat reglejat.  
A012N000      0,216 h    Oficial 1a d'obra pública                                        20,36 4,40 
A0140000      0,088 h    Manobre                                                          16,12 1,42 
B064300C      0,033 m³   Formigó HM-20/P/20/I                                             59,55 1,97 
B051E201      0,001 t    Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5X segons UNE 80305, en 160,16 0,16 
B0710150      0,013 t    Morter per a ram de paleta, en sacs                              33,80 0,43 
B97422E1      0,160 u    Peça de morter de ciment color blanc, de 16x16x7cm               21,84 3,49 
C2005000      0,002 h    Regle vibratori                                                  4,41 0,01 
C1704200      0,070 h    Mesclador continu per a morter preparat en sacs                  1,42 0,10 
AUX0203       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            5,82 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,06 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CINC CÈNTIMS  
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02.04         m    Vorada de peces de morter ciment                                  

 Vorada de peces de morter de ciment de color blanc, de 16x25x13 cm, col·locades amb morter i re-  

 juntades amb beurada de ciment blanc. Model Multistep Terana Ref. White de Breinco o similar, de  

 classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons  

 UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima  

 a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària.  
A012N000      0,260 h    Oficial 1a d'obra pública                                        20,36 5,29 
A0140000      0,470 h    Manobre                                                          16,12 7,58 
B06NN14C      0,096 m³   Formigó no estructural HNE-15/P/40                               57,13 5,47 
B051E201      0,001 t    Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5X segons UNE 80305, en 160,16 0,16 
 sacs  
B0710250      0,003 t    Morter per a ram de paleta                                       30,93 0,10 
B9651AD0      0,250 u    Vorada de peces de morter de ciment de color blanc, de 16x25x13  21,84 5,46 
AUX0204       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            12,87 0,19 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,25 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS  
02.05         m³   Base de tot-u artificial                                          
 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM.  
A0140000      0,050 h    Manobre                                                          16,12 0,81 
B0111000      0,050 m³   Aigua                                                            1,63 0,08 
B0372000      1,150 m³   Tot-u artificial                                                 15,83 18,20 
C1331100      0,035 h    Motoanivelladora petita                                          59,15 2,07 
C13350C0      0,030 h    Corró vibratori autopropulsat                                    67,39 2,02 
C1502E00      0,025 h    Camió cisterna de 8 m3                                           42,91 1,07 
AUX0205       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            0,81 0,01 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,27 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS  
02.06         m²   Paviment formigó imprès                                           
 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de gruix, escampat des de ca-  
 mió, amb acabat texturat i compactació amb corrò vibrant.  
A012N000      0,070 h    Oficial 1a d'obra pública                                        20,36 1,43 
A0140000      0,140 h    Manobre                                                          16,12 2,26 
B9G8C0A0      0,150 m³   Formigó amb additiu per a paviment continu                       77,00 11,55 
C170D0A0      0,030 h    Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,61 1,85 
AUX0206       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            3,68 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,14 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb TRETZE CÈNTIMS  
02.07         m²   Paviment de formigó amb acabat desactivat superficial             
 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques,  
 escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant amb àrid de riu i trac-  
 tat superficialment amb additius específics, per deixar al descobert 2/3 del diàmetre de l'àrid.   
A012N000      0,150 h    Oficial 1a d'obra pública                                        20,36 3,05 
A0140000      0,220 h    Manobre                                                          16,12 3,55 
B08AD00F      0,250 l    Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó  8,93 2,23 
B9G8C0AS      0,158 m³   Formigó amb additiu per a paviment continu, amb fibres sintètiqu 111,50 17,56 
C2003000      0,050 h    Remolinador mecànic                                              4,79 0,24 
C2005000      0,024 h    Regle vibratori                                                  4,41 0,11 
AUX0207       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            6,60 0,10 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,84 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS  
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02.08         m    Tall paviment continu per a junta de dilatació                    
 Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'am-  
 plària i fondària >= 4 cm.  
A0150000      0,150 h    Manobre especialista                                             17,04 2,56 
C170H000      0,150 h    Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment            8,77 1,32 
AUX0208       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            2,56 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,91 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
02.09         u    Formació d'escocell amb perfil d'acer galvanitzat                 
 Formació d'escocell de 60x60 cm, de peça composta d'acer, en perfil laminat en calent sèrie L de  
 100x50x5 mm, treballat a taller i galvanitzat, col·locat ancorat al formigó. 
A0122000      0,300 h    Oficial 1a paleta                                                20,36 6,11 
A0140000      0,300 h    Manobre                                                          16,12 4,84 
B0710150      0,011 t    Morter per a ram de paleta, en sacs                              33,80 0,35 
B99Z15K0      1,000 u    Peça per a formació d'escocell, de perfil L d'acer galvanitzat   38,88 38,88 
AUX0209       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            10,94 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  50,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,34 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS  
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CAPITOL CAPÍTOL 03 Instal·lacions                                                    
03.01         m    Canalització amb tub corrugat                                     
 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. Inclos fil guia a cada tub, part proporcio-  
 nal d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.  
A012H000      0,033 h    Oficial 1a electricista                                          21,04 0,69 
A013H000      0,020 h    Oficial 1a electricista                                          17,92 0,36 
BG22TH10      1,020 m    Tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm  de DN               1,60 1,63 
AUX0301       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            1,05 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,70 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
03.02         m    Cables per a línia elèctrica                                      
 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,  
 de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub. Inclos cable de 35mm per a  
 presa de terra.  
A012H000      0,040 h    Oficial 1a electricista                                          21,04 0,84 
A013H000      0,040 h    Oficial 1a electricista                                          17,92 0,72 
BG319560      1,020 m    Cable amb conductor de coure de secció 4 x 10 mm                 3,82 3,90 
BG319190      1,020 m    Cable de terra amb conductor de coure de secció 1 x 35 mm        0,94 0,96 
AUX0302       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            1,56 0,02 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,44 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS  
03.03         u    Fanal                                                             
 Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 6 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades de  
 LEDs de potència 70 W, col·locat sobre dau de formigó HM-20/P/40/I, de 50x50x70cm 
A012H000      0,530 h    Oficial 1a electricista                                          21,04 11,15 
A013H000      0,530 h    Oficial 1a electricista                                          17,92 9,50 
A0140000      0,250 h    Manobre                                                          16,12 4,03 
B064500C      0,175 m³   Formigó HM-20/P/40/I                                             58,04 10,16 
BHM11J22      1,000 u    Suport de columna d'acer galvanitzat i pintat, de 6 m d'alçària  189,08 189,08 
BHN63AA6      1,000 u    Llumenera LED de 70 W                                            267,23 267,23 
ACSE2         6,000 m    Cable amb conductor de coure de secció 3 x 2,5 mm                1,76 10,56 
ACSE 3        1,000 u    Par proporcional d'accessoris per a columnes                     15,72 15,72 
C1503000      0,530 h    Camió gura                                                       45,42 24,07 
C1504R00      0,530 h    Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim                     39,24 20,80 
AUX0303       0,025 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            24,68 0,62 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  562,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  562,91 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS  
03.04         m    Caixa per a interceptor                                           
 Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, so-  
 bre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.  
A012N000      0,821 h    Oficial 1a d'obra pública                                        20,36 16,72 
A0140000      0,821 h    Manobre                                                          16,12 13,24 
B064300C      0,300 m³   Formigó HM-20/P/20/I                                             59,55 17,87 
B0D81480      1,122 m²   Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos                       1,18 1,32 
B0DZA000      0,166 l    Desencofrant                                                     2,75 0,46 
AUX0304       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            29,95 0,45 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  50,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,05 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb QUATRE CÈNTIMS  
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03.05         m    Bastiment per a interceptor                                       
 Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de  
 passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó.  
A012N000      0,300 h    Oficial 1a d'obra pública                                        20,36 6,11 
A0140000      0,300 h    Manobre                                                          16,12 4,84 
BD5Z3K30      1,000 m    Bastiment per a interceptor                                      25,96 25,96 
AUX0305       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            10,94 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  37,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,07 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb SIS CÈNTIMS  
03.06         u    Reixa per a interceptor                                           
 Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN  
 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment. 
A012N000      0,060 h    Oficial 1a d'obra pública                                        20,36 1,22 
A0140000      0,060 h    Manobre                                                          16,12 0,97 
BD5Z8CD0      1,000 u    Reixa per a interceptor                                          66,48 66,48 
AUX0306       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            2,19 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  68,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,70 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
03.07         m    Canalització xarxa aigües pluvials                                
 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exterior-  
 ment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa.  
A012M000      0,016 h    Oficial 1a muntador                                              21,04 0,35 
A0140000      0,016 h    Manobre                                                          16,12 0,26 
BD7F6370      1,000 m    Tub de PVC de 250 mm de DN                                       9,06 9,06 
AUX0307       0,613 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            0,02 0,01 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,68 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS  
03.08         m    Canonada per a reg                                                
 Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'o-  
 bertura i el tancament de la rasa inclosos.  
A012M000      0,034 h    Oficial 1a muntador                                              21,04 0,71 
A013M000      0,034 h    Ajudant muntador                                                 17,94 0,61 
BJS51610      1,050 m    Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec             0,46 0,48 
BFYB2305      1,000 u    Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs              0,02 0,02 
AUX0308       0,025 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            1,33 0,03 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,86 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS  
03.09         u    Anella per a reg per degoteig                                     
 Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 60  
 cm, soterrada 10 cm, amb els degoters integrats i amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. 
A012M000      0,130 h    Oficial 1a muntador                                              21,04 2,74 
A013M000      0,130 h    Ajudant muntador                                                 17,94 2,33 
BJS51630      2,000 m    Tub per a reg per degoteig de d=16 mm, amb degoters integrats    1,13 2,26 
BFYB2305      1,200 u    Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs              0,02 0,02 
AUX0309       0,025 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            5,07 0,13 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,48 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
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03.10         u    Pericó de registre amb equip de mesura per a reg                  

 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,  

 col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la ma-  

 teixa excavació. Inclòs el bastiment i la tapa de fosa.  

 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2", connectat  

 a una bateria o a un ramal. Inclòs vàlvula de comporta i resta d'elements auxiliars per a la connexió  

 a la xarxa d'aigua potable.  
A012N000      0,850 h    Oficial 1a d'obra pública                                        20,36 17,31 
A0140000      1,350 h    Manobre                                                          16,12 21,76 
B064500B      0,057 m³   Formigó HM-20/B/40/I                                             58,04 3,29 
BDK21495      1,000 u    Pericó registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm 14,47 14,47 
B0710150      0,003 t    Morter per a ram de paleta, en sacs                              33,80 0,11 
BDKZH9B0      1,000 u    Bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil, de 40x40cm             31,99 31,99 
C1503000      0,200 h    Camió gura                                                       45,42 9,08 
A012J000      0,200 h    Oficial 1a lampista                                              21,04 4,21 
A013J000      0,050 h    Ajudant lampista                                                 17,92 0,90 
BJM12401      1,000 u    Comptador d'aigua                                                40,71 40,71 
A012M000      0,250 h    Oficial 1a muntador                                              21,04 5,26 
A013M000      0,250 h    Ajudant muntador                                                 17,94 4,49 
BN111540      1,000 u    Vàlvula de comporta manual                                       3,09 3,09 
AUX0310       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            53,92 0,81 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  157,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  157,47 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SET EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS  
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CAPITOL CAPÍTOL 04 Jardineria i acabats                                              
04.01         u    Arbres                                                            
 Subministrament i 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 i pri-  
 mer reg. Situació i espècie segons indicacions de la DF.  
A012P000      0,025 h    Oficial 1a jardiner                                              23,91 0,60 
A012P200      0,050 h    Oficial 2a jardiner                                              26,24 1,31 
A013P000      0,140 h    Ajudant jardiner                                                 21,07 2,95 
B0111000      0,043 m³   Aigua                                                            1,63 0,07 
C1313330      0,181 h    Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                     50,90 9,21 
C1501700      0,150 h    Camió per a transport de 7 t                                     32,53 4,88 
C1502E00      0,060 h    Camió cisterna de 8 m3                                           42,91 2,57 
AUX0401       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            4,86 0,07 
BR411000       1,000 u    Arbre de perímetre de 8 a 10 cm, en contenidor de 15 l           53,34 53,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS  
04.02         u    Arbustos                                                          
 Subministrament i plantació d'arbust d'arbust en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació  
 de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de  
 l'excavació i primer reg. Situació i espècie segons indicacions de la DFA012P000      0,010 h    Oficial 1a 
jardiner                                              23,91 0,24 
A012P200      0,020 h    Oficial 2a jardiner                                              26,24 0,53 
A013P000      0,240 h    Ajudant jardiner                                                 21,07 5,06 
B0111000      0,010 m³   Aigua                                                            1,63 0,02 
AUX0402       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            5,82 0,09 
BR4A0000      1,000 u    Arbust, en contenidor de 3 l                                     19,07 19,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS  
04.03         m³   Tereres vegetals                                                  
 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, se-  
 gons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals.  
A013P000      0,201 h    Ajudant jardiner                                                 21,07 4,23 
BR3P2110      1,155 m³   Terra vegetal de jardineria                                      36,04 41,63 
C1313330      0,085 h    Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                     50,90 4,32 
AUX0403       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            1,47 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,20 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb VINT CÈNTIMS  
04.04         m²   Plantació de gespa                                                
 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans ma-  
 nuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu  
 rentada i el corronat posterior , i la primera sega.  
A012P000      0,055 h    Oficial 1a jardiner                                              23,91 1,31 
A012P200      0,002 h    Oficial 2a jardiner                                              26,24 0,05 
A013P000      0,053 h    Ajudant jardiner                                                 21,07 1,11 
B0315600      0,010 t    Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm                             38,45 0,38 
BR4U1G00      0,035 kg   Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 4,99 0,17 
CRH13030      0,002 h    Tallagespa rotativa autopropulsada                               21,79 0,04 
AUX0404       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            2,48 0,04 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,12 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb DOTZE CÈNTIMS  
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CAPITOL CAPÍTOL 05 Mobiliari urbà                                                    
05.01         u    Bancs                                                             
 Banc de formigó colorejat en massa polit, de 4 m de llargària, amb suports d'acer inoxidable 1.4408  
 (AISI 316), sense respatller, col·locat fixat mecànicament.  
A0121000      0,530 h    Oficial 1a                                                       20,36 10,79 
A0140000      0,530 h    Manobre                                                          16,12 8,54 
BQ115000      1,000 u    Banc                                                             244,90 244,90 
AUX0501       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            19,33 0,29 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  264,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  264,52 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS  
05.02         u    Papereres                                                         
 Paperera de peu de planxa desplegada d'acer inoxidable, de 50 l de capacitat, col·locada amb fixa-  
 cions mecàniques.  
A0121000      0,280 h    Oficial 1a                                                       20,36 5,70 
A0140000      0,280 h    Manobre                                                          16,12 4,51 
BQ228141      1,000 u    Paperera de peu de 50 l                                          32,78 32,78 
AUX0502       0,015 %    Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                            10,21 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,14 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS  
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CAPITOL CAPÍTOL 06 Seguretat i Salut                                                 
06.01         pa   Seguretat i Salut                                                 
 Partida alçada a justificar per treballs d'implantació i seguiment de mesures de Seguretat i Salut a l'obra.         
 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  550,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA EUROS  
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CAPITOL CAPÍTOL 01 Enderrocs, moviments de terres i gestió de residus                
01.01         m²   Demolició de paviment de mescla bituminosa                       8,03 

 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària  
 amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.  
 VUIT  EUROS amb TRES CÈNTIMS  
01.02         m    Tall amb disc en paviment de mescla bitum. per marcar límit demolició 4,43 

 Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina talla-  
 junts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.  
 QUATRE  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS  
01.03         m²   Demolició de paviment de formigó                                 5,73 

 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroex-  
 cavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.  
 CINC  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS  
01.04         m    Tall amb disc en paviment de formigó per marcar límit demolició  6,52 

 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc  
 de diamant, per a delimitar la zona a demolir.  
 SIS  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS  
01.05         m²   Demolició de paviment  de vorera amb panot de formigó            5,86 

 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.  
 CINC  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS  
01.06         m    Demolició de vorada                                              3,73 

 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de  
 runa sobre camió o contenidor.  
 TRES  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS  
01.07         m    Demolició d'interceptor                                          6,70 

 Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de for-  
 migó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió.  
 SIS  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
01.08         u    Desmuntatge de suport i llumenera                                63,72 

 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m  
 d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre re-  
 troexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre ca-  
 mió o contenidor.  
 SEIXANTA-TRES  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS  
01.09         m³   Transport i deposició de residus                                 17,93 

 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps  
 d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Deposició  
 controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la  
 construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.17  
 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Resi-  
 dus (ORDEN MAM/304/2002).  
 DISSET  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS  
01.10         m³   Rebaix de terreny per a caixa de paviment i regularització del t 3,85 

   
 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala ex-  
 cavadora i càrrega directa sobre camió.  
 TRES  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS  
01.11         m    Excavació i reblert de rasa                                      5,60 

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, com  
 a màxim, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres,  
 amb retroexcavadora.  
 CINC  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
01.12         m³   Excavació de rasa i pou                                          7,28 

 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada  
 amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.  
 SET  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS  
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01.13         m³   Transport i deposició de terres                                  7,26 

 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'es-  
 pera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. In-  
 clòs deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels re-  
 sidus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6  
 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN  
 MAM/304/2002).  
 SET  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS  
01.14         m²   Repàs i piconatge de sòl de rasa                                 3,58 

 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,60 metres, amb compactació del 95%  
 PM.   
 TRES  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS  
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CAPITOL CAPÍTOL 02 Paviments                                                         
02.01         m    Vorada recta de peces de formigó                                 20,90 

 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm  
 segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a  
 flexió S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de  
 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.  
 VINT  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS  
02.02         m    Gual de peces de formigó                                         29,16 

 Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural  
 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter.  
 VINT-I-NOU  EUROS amb SETZE CÈNTIMS  
02.03         m    Rigola de peces de morter de ciment                              12,06 

 Rigola de 15 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, col·locades amb mor-  
 ter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Model Terana 16x16x7cm Ref. White de Breinco o  
 similar. Inclou base per a rigola de formigó HM-20/P/20/I escampat des de camió, estesa i vi-  
 bratge manual, acabat reglejat.  
 DOTZE  EUROS amb CINC CÈNTIMS  
02.04         m    Vorada de peces de morter ciment                                 24,25 

 Vorada de peces de morter de ciment de color blanc, de 16x25x13 cm, col·locades amb morter i  
 rejuntades amb beurada de ciment blanc. Model Multistep Terana Ref. White de Breinco o simi-  
 lar, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa)  
 segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resis-  
 tència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària.  
 VINT-I-QUATRE  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS  
02.05         m³   Base de tot-u artificial                                         24,27 

 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM.  
 VINT-I-QUATRE  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS  
02.06         m²   Paviment formigó imprès                                          17,14 

 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de gruix, escampat des de  
 camió, amb acabat texturat i compactació amb corrò vibrant.  
 DISSET  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS  
02.07         m²   Paviment de formigó amb acabat desactivat superficial            26,84 

 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintèti-  
 ques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant amb àrid  
 de riu i tractat superficialment amb additius específics, per deixar al descobert 2/3 del diàmetre de  
 l'àrid.  
 VINT-I-SIS  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS  
02.08         m    Tall paviment continu per a junta de dilatació                   3,91 

 Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm  
 d'amplària i fondària >= 4 cm.  
 TRES  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
02.09         u    Formació d'escocell amb perfil d'acer galvanitzat                50,34 

 Formació d'escocell de 60x60 cm, de peça composta d'acer, en perfil laminat en calent sèrie L  
 de 100x50x5 mm, treballat a taller i galvanitzat, col·locat ancorat al formigó.  
 CINQUANTA  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS  
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CAPITOL CAPÍTOL 03 Instal·lacions                                                    
03.01         m    Canalització amb tub corrugat                                    2,70 

 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, resistèn-  
 cia a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. Inclos fil guia a cada tub, part  
 proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.  
 DOS  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
03.02         m    Cables per a línia elèctrica                                     6,44 

 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapo-  
 lar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub. Inclos cable de  
 35mm per a presa de terra.  
 SIS  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS  
03.03         u    Fanal                                                            562,91 

 Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 6 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades  
 de LEDs de potència 70 W, col·locat sobre dau de formigó HM-20/P/40/I, de 50x50x70cm.  
 CINC-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS amb NORANTA-UN
  
 CÈNTIMS  
03.04         m    Caixa per a interceptor                                          50,05 

 Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,  
 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.  
 CINQUANTA  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS  
03.05         m    Bastiment per a interceptor                                      37,07 

 Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves  
 de passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó.  
 TRENTA-SET  EUROS amb SIS CÈNTIMS  
03.06         u    Reixa per a interceptor                                          68,70 

 Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma  
 UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment.  
 SEIXANTA-VUIT  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
03.07         m    Canalització xarxa aigües pluvials                               9,68 

 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exte-  
 riorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la ra-  
 sa.  
 NOU  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS  
03.08         m    Canonada per a reg                                               1,86 

 Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm, amb  
 l'obertura i el tancament de la rasa inclosos.  
 UN  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS  
03.09         u    Anella per a reg per degoteig                                    7,48 

 Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de  
 60 cm, soterrada 10 cm, amb els degoters integrats i amb l'obertura i el tancament de la rasa in-  
 closos.  
 SET  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
03.10         u    Pericó de registre amb equip de mesura per a reg                 157,47 

 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de ser-  
 veis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra  
 de la mateixa excavació. Inclòs el bastiment i la tapa de fosa.  
 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2", con-  
 nectat a una bateria o a un ramal. Inclòs vàlvula de comporta i resta d'elements auxiliars per a la  
 connexió a la xarxa d'aigua potable.  
 CENT CINQUANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-SIS  
 CÈNTIMS  
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CAPITOL CAPÍTOL 04 Jardineria i acabats                                              
04.01         u    Arbres                                                           75,00 

 Subministrament i plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de perí-  
 metre 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 i primer reg. Situació i espècie segons indicacions de la DF.  
 SETANTA-CINC  EUROS  
04.02         u    Arbustos                                                         25,00 

 Subministrament i plantació d'arbust d'arbust en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plan-  
 tació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb  
 terra de l'excavació i primer reg. Situació i espècie segons indicacions de la DF.  
 VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS  
04.03         m³   Tereres vegetals                                                 50,20 

 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,  
 segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans ma-  
 nuals.  
 CINQUANTA  EUROS amb VINT CÈNTIMS  
04.04         m²   Plantació de gespa                                               3,12 

 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans ma-  
 nuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra  
 de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega.  
 TRES  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS  
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CAPITOL CAPÍTOL 05 Mobiliari urbà                                                    
05.01         u    Bancs                                                            264,52 

 Banc de formigó colorejat en massa polit, de 4 m de llargària, amb suports d'acer inoxidable  
 1.4408 (AISI 316), sense respatller, col·locat fixat mecànicament.  
 DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb  
 CINQUANTA-DOS CÈNTIMS  
05.02         u    Papereres                                                        43,14 

 Paperera de peu de planxa desplegada d'acer inoxidable, de 50 l de capacitat, col·locada amb fi-  
 xacions mecàniques.  
 QUARANTA-TRES  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS  
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CAPITOL CAPÍTOL 06 Seguretat i Salut                                                 
06.01         pa   Seguretat i Salut                                                550,00 

 Partida alçada a justificar per treballs d'implantació i seguiment de mesures de Seguretat i Salut a  
 l'obra.         
 CINC-CENTS CINQUANTA  EUROS  



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

Obres d'urbanització de l'avinguda Agustí Simon                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
  Pàgina 1  

 CAPITOL CAPÍTOL 01 Enderrocs, moviments de terres i gestió de residus                
01.01        m²   Demolició de paviment de mescla bituminosa                        

 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb  
 retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.  
 1 6,00 0,50 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 8,03 24,09 
01.02        m   Tall amb disc en paviment de mescla bitum. per marcar límit demo  

 Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts  
 amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.  
 2 6,00 12,00 
 1 12,90 12,90 
  _____________________________________________________  

 24,90 4,43 110,31 
01.03        m²   Demolició de paviment de formigó                                  

 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcava-  
 dora amb martell trencador i càrrega sobre camió.  
 1 36,50 36,50 
 1 3,45 3,45 
  _____________________________________________________  

 39,95 5,73 228,91 
01.04        m   Tall amb disc en paviment de formigó per marcar límit demolició   

 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de  
 diamant, per a delimitar la zona a demolir.  
 1 3,10 3,10 
 1 8,60 8,60 
  _____________________________________________________  

 11,70 6,52 76,28 
01.05        m²   Demolició de paviment  de vorera amb panot de formigó             

 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.  
 1 55,00 1,05 57,75 
 1 26,40 26,40 
  _____________________________________________________  

 84,15 5,86 493,12 
01.06        m   Demolició de vorada                                               

 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa  
 sobre camió o contenidor.  
 1 24,15 24,15 
 1 61,90 61,90 
 1 15,90 15,90 
  _____________________________________________________  

 101,95 3,73 380,28 
01.07        m   Demolició d'interceptor                                           

 Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó  
 amb compressor i càrrega mecànica sobre camió.  
 1 4,50 4,50 
  _____________________________________________________  

 4,50 6,70 30,15 
01.08        u    Desmuntatge de suport i llumenera                                 

 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'al-  
 çària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexca-  
 vadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o conte-  
 nidor.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 63,72 254,88 
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01.09        m³   Transport i deposició de residus                                  

 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espe-  
 ra per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Deposició controlada a  
 dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons  
 la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3, procedents de cons-  
 trucció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN  
 MAM/304/2002).  
 1 6,00 0,50 0,15 0,45 
 1 39,95 0,15 5,99 
 1 84,15 0,15 12,62 
 1 101,95 0,10 0,30 3,06 
 1 4,50 0,26 1,17 
 4 0,34 1,36 
  _____________________________________________________  

 24,65 17,93 441,97 
01.10        m³   Rebaix de terreny per a caixa de paviment i regularització del t  

   
 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excava-  
 dora i càrrega directa sobre camió.  
 1 306,95 0,25 76,74 
 1 212,10 0,40 84,84 
  _____________________________________________________  

 161,58 3,85 622,08 
01.11        m   Excavació i reblert de rasa                                       

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, com a  
 màxim, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb  
 retroexcavadora.  
 enllum 1 58,85 58,85 
 pluvials 1 61,10 61,10 
  _____________________________________________________  

 119,95 5,60 671,72 
01.12        m³   Excavació de rasa i pou                                           

 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb  
 retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.  
 4 0,50 0,50 0,70 0,70 
 1 6,00 0,50 0,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 2,20 7,28 16,02 
01.13        m³   Transport i deposició de terres                                   

 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera  
 per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclòs deposi-  
 ció controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la  
 construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents  
 d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).  
 1,3 306,95 0,25 99,76 
 1,3 212,10 0,40 110,29 
 1,3 2,20 2,86 
  _____________________________________________________  

 212,91 7,26 1.545,72 
01.14        m²   Repàs i piconatge de sòl de rasa                                  

 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,60 metres, amb compactació del 95% PM.   
 1 58,85 0,30 17,66 
 1 61,10 0,30 18,33 
  _____________________________________________________  

 35,99 3,58 128,84 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL CAPÍTOL 01 Enderrocs, moviments de terres i gestió de residus .........................  5.024,38 
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 CAPITOL CAPÍTOL 02 Paviments                                                         
02.01        m   Vorada recta de peces de formigó                                  

 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm se-  
 gons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S  
 (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2  
 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.  
 1 3,85 3,85 
 1 1,80 1,80 
 1 7,55 7,55 
 1 4,50 4,50 
  _____________________________________________________  

 17,70 20,90 369,93 
02.02        m   Gual de peces de formigó                                          

 Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15  
 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter.  
 1 4,00 4,00 
 1 4,90 4,90 
 1 3,80 3,80 
  _____________________________________________________  

 12,70 29,16 370,33 
02.03        m   Rigola de peces de morter de ciment                               

 Rigola de 15 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, col·locades amb morter i  
 rejuntades amb beurada de ciment blanc. Model Terana 16x16x7cm Ref. White de Breinco o similar.  
 Inclou base per a rigola de formigó HM-20/P/20/I escampat des de camió, estesa i vibratge manual,  
 acabat reglejat.  
 1 3,10 3,10 
 1 8,60 8,60 
 1 33,40 33,40 
 1 3,30 3,30 
 1 7,55 7,55 
 1 50,60 50,60 
 1 4,60 4,60 
 1 5,20 5,20 
 1 5,60 5,60 
 1 6,00 6,00 
 1 6,15 6,15 
 1 5,95 5,95 
 1 5,40 5,40 
 1 4,00 4,00 
 1 5,85 5,85 
 1 4,90 4,90 
  _____________________________________________________  

 160,20 12,06 1.932,01 
02.04        m   Vorada de peces de morter ciment                                  

 Vorada de peces de morter de ciment de color blanc, de 16x25x13 cm, col·locades amb morter i re-  
 juntades amb beurada de ciment blanc. Model Multistep Terana Ref. White de Breinco o similar, de  
 classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3.5 MPa) segons  
 UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima  
 a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària.  
 1 53,75 53,75 
  _____________________________________________________  

 53,75 24,25 1.303,44 
02.05        m³   Base de tot-u artificial                                          

 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM.  
 1 306,95 0,25 76,74 
 1 212,10 0,25 53,03 
 -1 160,20 0,30 0,25 -12,02 
 -1 53,75 0,30 0,25 -4,03 
  _____________________________________________________  

 113,72 24,27 2.759,98 
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02.06        m²   Paviment formigó imprès                                           

 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de gruix, escampat des de ca-  
 mió, amb acabat texturat i compactació amb corrò vibrant.  
 1 126,00 126,00 
 1 22,25 22,25 
  _____________________________________________________  

 148,25 17,14 2.541,00 
02.07        m²   Paviment de formigó amb acabat desactivat superficial             

 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques,  
 escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant amb àrid de riu i trac-  
 tat superficialment amb additius específics, per deixar al descobert 2/3 del diàmetre de l'àrid.  
 1 269,83 269,83 
 -3 0,40 0,40 -0,48 
 -2 0,28 -0,57 
 -4 0,60 0,60 -1,44 
  _____________________________________________________  

 267,34 26,84 7.175,53 
02.08        m  Tall paviment continu per a junta de dilatació                    

 Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'am-  
 plària i fondària >= 4 cm.  
 10 2,55 25,50 
  _____________________________________________________  

 25,50 3,91 99,70 
02.09        u    Formació d'escocell amb perfil d'acer galvanitzat                 

 Formació d'escocell de 60x60 cm, de peça composta d'acer, en perfil laminat en calent sèrie L de  
 100x50x5 mm, treballat a taller i galvanitzat, col·locat ancorat al formigó.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 50,34 201,37 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL CAPÍTOL 02 Paviments ...............................................................................................  16.753,29 
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 CAPITOL CAPÍTOL 03 Instal·lacions                                                    
03.01        m   Canalització amb tub corrugat                                     

 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. Inclos fil guia a cada tub, part proporcio-  
 nal d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.  
 1 58,85 58,85 
  _____________________________________________________  

 58,85 2,70 158,90 
03.02        m   Cables per a línia elèctrica                                      

 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,  
 de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub. Inclos cable de 35mm per a  
 presa de terra.  
 1 58,85 58,85 
 4 2,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 66,85 6,44 430,51 
03.03        u    Fanal                                                             

 Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 6 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades de  
 LEDs de potència 70 W, col·locat sobre dau de formigó HM-20/P/40/I, de 50x50x70cm.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 562,91 2.251,64 
03.04        m   Caixa per a interceptor                                           

 Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, so-  
 bre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.  
 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 50,05 300,30 
03.05        m   Bastiment per a interceptor                                       

 Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de  
 passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó.  
 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 37,07 222,42 
03.06        u    Reixa per a interceptor                                           

 Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN  
 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 68,70 412,20 
03.07        m   Canalització xarxa aigües pluvials                                

 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exterior-  
 ment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa.  
 1 61,10 61,10 
  _____________________________________________________  

 61,10 9,68 591,45 
03.08        m   Canonada per a reg                                                

 Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'o-  
 bertura i el tancament de la rasa inclosos.  
 1 57,75 57,75 
 1 15,00 15,00 
 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 102,75 1,86 191,12 
03.09         u    Anella per a reg per degoteig                                     

 Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 60  
 cm, soterrada 10 cm, amb els degoters integrats i amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 7,48 29,92 
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03.10        u    Pericó de registre amb equip de mesura per a reg                  

 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,  
 col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la ma-  
 teixa excavació. Inclòs el bastiment i la tapa de fosa.  
 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2", connectat  
 a una bateria o a un ramal. Inclòs vàlvula de comporta i resta d'elements auxiliars per a la connexió  
 a la xarxa d'aigua potable.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 157,47 157,47 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL CAPÍTOL 03 Instal·lacions ..........................................................................................  4.745,93 
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 CAPITOL CAPÍTOL 04 Jardineria i acabats                                              
04.01        u    Arbres                                                            

 Subministrament i 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 i pri-  
 mer reg. Situació i espècie segons indicacions de la DF.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 75,00 375,00 
04.02        u    Arbustos                                                          

 Subministrament i plantació d'arbust d'arbust en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació  
 de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de  
 l'excavació i primer reg. Situació i espècie segons indicacions de la DF.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 25,00 100,00 
04.03        m³   Tereres vegetals                                                  

 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, se-  
 gons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals.  
 1 19,40 0,10 1,94 
 1 34,35 0,10 3,44 
 4 0,60 0,60 0,10 0,14 
  _____________________________________________________  

 5,52 50,20 277,10 
04.04        m²   Plantació de gespa                                                

 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans ma-  
 nuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu  
 rentada i el corronat posterior , i la primera sega.  
 1 19,40 19,40 
 1 34,35 34,35 
  _____________________________________________________  

 53,75 3,12 167,70 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL CAPÍTOL 04 Jardineria i acabats ...............................................................................  919,80 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

Obres d'urbanització de l'avinguda Agustí Simon                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
  Pàgina 8  

 CAPITOL CAPÍTOL 05 Mobiliari urbà                                                    
05.01        u    Bancs                                                             

 Banc de formigó colorejat en massa polit, de 4 m de llargària, amb suports d'acer inoxidable 1.4408  
 (AISI 316), sense respatller, col·locat fixat mecànicament.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 264,52 529,04 
05.02        u    Papereres                                                         

 Paperera de peu de planxa desplegada d'acer inoxidable, de 50 l de capacitat, col·locada amb fixa-  
 cions mecàniques.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 43,14 86,28 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL CAPÍTOL 05 Mobiliari urbà .........................................................................................  615,32 
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 CAPITOL CAPÍTOL 06 Seguretat i Salut                                                 
06.01        pa   Seguretat i Salut                                                 

 Partida alçada a justificar per treballs d'implantació i seguiment de mesures de Seguretat i Salut a  

 l'obra.         
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 550,00 550,00 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL CAPÍTOL 06 Seguretat i Salut ....................................................................................  550,00 
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CAPITOL RESUM EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
 Pàgina 1  

CAPÍTOL 01 Enderrocs, moviments de terres i gestió de residus .............................................................................................................  5.024,38 17,56 
CAPÍTOL 02 Paviments ..............................................................................................................................................................................  16.753,29 58,56 
CAPÍTOL 03 Instal·lacions ..........................................................................................................................................................................  4.745,93 16,59 
CAPÍTOL 04 Jardineria i acabats ................................................................................................................................................................  919,80 3,22 
CAPÍTOL 05 Mobiliari urbà .........................................................................................................................................................................  615,32 2,15 
CAPÍTOL 06 Seguretat i Salut ....................................................................................................................................................................  550,00 1,92 
  ___________________ 

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 28.608,73 
 13,00 % Despeses Generals .........................  3.719,13 

 6,00 % Benefici industrial .............................  1.716,52 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 5.435,65 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  7.149,32 

  ______________________ 

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 41.193,70 

  ______________________ 

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 41.193,70 

 

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN MIL CENT NORANTA-TRES  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  

 

Document datat i signat electrònicament  
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III.01 PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES. 
 

 

III.01.01.- DEFINICIÓ. 
 

III.01.01.01.- INTRODUCCIÓ. 
 

El present Plec de Condicions Facultatives constitueix un conjunt d’instruccions per al 

desenvolupament de les Obres i conté condicions normalitzades pel que fa a les relacions i 

responsabilitats entre els diferents agents que intervenen en l’obra, des del promotor al constructor 

passant per la Direcció Facultativa. 

 

Ill.01.01.02.- ÀMBIT APLICACIÓ. 
 

Les prescripcions d’aquest Plec, seran d’aplicació a totes les obres compreses al present Projecte. A 

tots els articles del present Plec s’entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que 

expressen els seus títols en quant no s’oposin a allò establert a la Llei de Bases de l’Administració Local, 

al Reglament General de Contractació i en el Plec de Contractació i en el Plec de Clàusules 

Administratives Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut d’aquestes disposicions. 

 

III.01.01.03.- DISPOSICIONS TÈCNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE. 
 

A  més  del  que  s’especifica  en  el  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Particulars  s’acompliran  les 

prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments,   que es 

relacionen a continuació: 

 
• Codi Tècnic de l’Edificació. Real decret 314/2006 del 17 març 

• Plec   de   Prescripcions   Tècniques   Generals   per   a   la   Recepció   de   Ciments   (Decret 

1312/1988 del 28 d’octubre). 

• Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics de 10-IV-64 

(P.C.C.H.-64). 

• EHE. 

• Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades  d’Abastament  d’Aigües,  aprovat 

per C.M. del 28 de juliol de 1974. 

• Plec de Condicions per a la Fabricació, Transport de Canonades de Formigó, de l’Associació 

Tècnica de Derivats del Ciment. 

• Plec de Condicions vàries de l’edificació (1948) compost pel Centre Experimental 

d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior dels col·legis i adaptat a les Obres depenents de 

la Direcció d’Arquitectura. Reimprès l’any 1963. 

• Plec  de  Condicions  Tècniques  de  la  Direcció  General  d’Arquitectura-1960,  aprovat  per 

O.M. del 4 de juny de 1973. 

• Normes M.V.-101 i M.V.-102, sobre edificació del “Ministerio de la Vivienda”, i altres normes 

dictades per l’esmentat Ministeri i aplicables a les obres compreses al Present Projecte. 

 
• Norma bàsica M.V. 103/1972 sobre el “Càlcul de les estructures d’acer laminat en edificació”, 

aprovat per Decret 1353/1973 del 12 d’abril. 

• Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEP/1973, “Instal·lacions d’electricitat i posta a terra”, 

aprovada per C.M. del 13 de març de 1973. 

• Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament, aprovat per O.M.  del 23 

de juliol de 1949. 

• Normes d’Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 

• Mètodes d’Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les Obres de Carreteres i Ponts M.O.P. (PG- 4/88) 

B.O.E. del 3 de març de 1988. Amb les actuacions segons Ordre Ministerial 8/5/89 

B.O.E. del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88 B.O.E. del 9 d’octubre de 1989. 

• Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals. 

• Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions 

complementàries (ordre 11.4.1946 i 8.2.1951). 



 

 

• Reglament i ordres en vigor Seguretat i Higiene del Treball a la Construcció i Obres Públiques, 

especialment les dels decrets R.D. 555/86 de 21/3/86, D.27015 de 20/9/86, D.26727 de 6/10/86 i 

O.M. de 9/3/71 (B.O.E. 16/3/71). 

• Instal·lacions de Transports i Línies en general, O.M. del 23 de febrer de 1949 (B.O.E. del 10 d’abril). 

• Normes per a la Construcció de Línies Aèries de Transport d’Energia Elèctrica d’Alta Tensió al 

Serveis d’Obres Públiques. O.M. de 10 de juliol de 1948 (B.O.E. del 21 de juliol). 

• Reglament Tècnic de Baixa Tensió. O.M. del 9 de febrer de 1966 (B.O:E. del 19 febrer). 

• Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió i instruccions complementàries, aprovat per Decret 

4213/1973 del 20 de setembre. 

• Normes de Pintura de l’Institut Nacional de Tècnica Aerospacial Esteban Terrades (E.T.). 

• Instrucció de Carreteres 8.3 I-C Senyalització d’Obres. 

• Instrucció de Carreteres 6.1 I-C, 6.2 I-C Seccions de Ferm. 

• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 

de maig de 19549. 

• Reglament  Tècnic  de  Línies  Elèctriques  Aèries  d’Alta  Tensió  (Decret  3151/68  de  28  de 

novembre). 

• Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions 

Transformadores, aprovats per Ordre del 23 de febrer de 1949. 

• Normes Tecnològiques de l’Edificació (N.T.E.) del Ministerio de la Vivienda. 

• Normes i Instruccions del Ministerio de la Vivienda sobre Enllumenat Urbà. 

• Normes UNE declarades d’obligat compliment. 

• Recomanacions Internacionals sobre enllumenat de les Vies Públiques, publicades pel Ministerio 

de Obras Públicas. 

Quantes altre disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, afectin   a les 

Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l’adjudicació d’aquestes. 

 

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d’aplicació en tots aquells casos en que no es contradigui  

el  que  està  disposat  expressament  en  el  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  adjunt també a la 

present memòria. En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Tècnic Director decidir 

les prescripcions a complir. 

 

III.01.01.04.- CONDICIONS GENERALS. 
 

Tots els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’acomplir les condicions que s’estableixen en aquest 

Capítol i ser aprovats per la Direcció d’Obra. 

 

Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d’Obra de les procedències dels materials que vagin 

a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin executar-se els 

assaigs oportuns. 

 
Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser examinats i assajats abans de 

la seva acceptació. L’acceptació, en qualsevol  moment,  d’un  material  no  serà  obstacle per a que 

sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat. 

 
Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la Direcció d’Obra, podrà 

ser considerat com defectuós. 

 

Els materials s’emmagatzemaran de tal manera que s’asseguri la conservació de les seves 

característiques i aptituds per a l’ús en l’Obra i en forma que faciliti la seva inspecció. 

 

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l’Obra 

immediatament, excepte si té autorització de la Direcció d’Obra. 

 

III.01.01.05.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. 
 

Les obres objecte del present projecte es troben descrites a la memòria i plànols, així com en els 

corresponents annexos. 

 

 

 



 

 

III.01.02.- DISPOSICIONS GENERALS. 
 

III.01.02.01.- CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE. 
 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, hauran d’ésser 

executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec 

de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 

 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de l’Obra que 

siguin indispensables per a portar a terme l’esperit o intenció exposats en els esmentats documents, no 

només no eximiran el Contractista de  l’obligació  d’executar  aquests  detalls  d’obra omesos o 

erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats com si haguessin estat completa i 

correctament especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 

 

III.01.02.02.- AUTORITAT DE LA DIRECCIÓ D’OBRA. 
 

La Direcció d’Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats 

de les diferents unitats d’obra contractades, interpretació de Plànols i especificacions i,   en general, 

tots els problemes que es plantegin durant l’execució dels treballs  encomanats, sempre que estiguin 

dins de les atribucions que li concedeixi la Legislació vigent sobre el  particular. 

 

III.01.02.03.- SUB-CONTRACTES. 
 

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la Direcció d’Obra  de 

les mateixes. 

 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i acompanyar-se 

amb un testimoni que acrediti que l’organització que s’ha d’encarregar  dels  treballs que han de  ser 

objecte de subcontracte  està particularment capacitada i equipada per      a la seva execució. 

L’acceptació del subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat contractual. 

 

III.01.02.04.- PROGRAMA DE TREBALL. 
 

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l’aprovació de l’Administració    un 

programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d’acabament de les diferents 

unitats d’obra, compatible amb el termini total d’execució. 

 

Aquest pla, una vegada aprovat, s’incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter 

contractual. 

 

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i maquinària que es 

compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran  adscrits a 

l’Obra sense que en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autorització de l’Administració. 

 

L’acceptació del Pla i de la relació de mitjans  auxiliars proposats no implicarà exempció alguna   de 

responsabilitat per al Contractista en cas d’incompliment dels terminis parcials o totals convinguts. 

 

III.01.02.05.- REPLANTEIG DE LES OBRES. 
 

El contractista serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució i subministrarà a la 

Direcció d’Obra tota la informació que es precisi perquè les Obres puguin ser realitzades. 

 

El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d’obra necessaris  per 

efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referència que es requereixin. 

 

III.01.02.06.- INICIACIÓ i AVANÇ DE LES OBRES. 
 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l’ordre de la Direcció d’Obra, i començarà els 

treballs en els punts que s’assenyalin. La seva realització s’efectuarà de manera que pugui garantir-se 

el seu acabament, d’acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis 

programats. 

 

III.01.02.07.- PLÀNOLS DE DETALL DE LES OBRES. 
 

A petició de la Direcció d’Obra, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que s’estimin 

necessaris per a l’execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats es sotmetran a l’aprovació 

de la Direcció d’Obra, acompanyats si cal les Memòries i Càlculs justificatius que es requereixin per a 

la seva major comprensió. 

 



 

 

III.01.02.08.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE D’OBRA. 
 

Si l’execució de les Obres implica la necessitat ineludible d’introduir certes modificacions en el Projecte, 

durant el seu desenvolupament, la Direcció d’Obra podrà ordenar o proposar les modificacions que 

consideri necessàries d’acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la matèria. 

 

III.01.02.09.- OBLIGACIÓ DE REDACTAR ELS PLÀNOLS AL FINAL D’OBRA. 
 

El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d’Obra (Plànols “as built”) a mida 

que es vagin executant les diferents unitats d’obra. 

 

La Direcció d’Obra podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular  en el  moment de 

la certificació de la unitat corresponent. 

 

III.01.02.10.- PERMISOS i LLICÈNCIES. 
 

El Contractista haurà d’obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a l’execució 

de les Obres, exceptuant els corresponents a l’expropiació de les zones definides en el Projecte. 

 
Així mateix, haurà de subministrar i instal·lar, al seu càrrec, els cartells indicadors que puguin ser 

necessaris en el marc de programes de subvencions i ajudes de l’Administració. 

 

III.01.02.11.- SENYALITZACIÓ DE LES OBRES i PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT. 
 

La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d’acord amb l’Ordre Ministerial del 14 de 

març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a l’O.M. núm. 67/1960 de la Direcció 

General de Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se 

executives abans de la finalització de les Obres. 

 
L’execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin   per al 

trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-se en 

perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s’hauran de mantenir els desviaments precisos. 

 

III.01.02.12.- CONSTRUCCIÓ i CONSERVACIÓ DELS DESVIAMENTS. 
 

Si l’execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés a trams 

parcials o totalment acabats, aquests es construiran d’acord a les característiques que figuren en els 

corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant l’Obra i s’abonaran d’igual manera 

que les restants obres contractades. La seva conservació durant el termini d’utilització estarà a càrrec 

del Contractista. 

 

En tot cas, l’execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin 

per al trànsit siguin mínimes, i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la seva perfecta 

regulació. 

 

Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció d’Obra podrà exigir la col·locació de semàfors. 

 

III.01.02.13.-  PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS. 
 

El Contractista haurà d’atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis,  així 

com a les que dicti la Direcció d’Obra. 

 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i serà 

responsable de la propagació dels que es requereixin per a l’execució de les Obres, així com     dels 

mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 

 

III.01.02.14.- AMUNTEGAMENT, AMIDAMENT i APROFITAMENT DE MATERIALS. 
 

Els materials s’emmagatzemaran de manera que s’asseguri la preservació de la seva qualitat i   per 

tant l’acceptació per a la utilització a l’Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment de 

la seva utilització. 

 

Les superfícies emprades com a zones d’amuntegament hauran de reacondicionar-se  una  vegada 

acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que  puguin  recuperar el seu 

aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec del Contractista. 

 
El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció d’obra, les balances o instal·lacions 

necessàries per efectuar els amidaments per pes requerits, i la seva utilització haurà d’anar precedida 

de la corresponent aprovació per part de la Direcció Facultativa. 

 



 

 

Els materials que hagin d’abonar-se per unitat de volum seran mesurats, en principi,  sobre vehicles 

adequats, en els punts en que hagin d’utilitzar-se. 

 

Aquests vehicles hauran de ser prèviament aprovats per la Direcció d’Obra i, a no ser que tots ells 

tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat  portarà  una  marca,  clarament  llegible, que 

indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la seva aprovació. 

 

Quan s’autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de conversió seran definits per la 

Direcció d’Obra qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors adoptats. 

 

III.01.02.15.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ D’OBRA. 
 

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material seleccionat 

que trobi en les excavacions, materials que  s’abonaran d’acord  amb els preus que  per a ells s’hagin 

establert en el Contracte. 

 

En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els materials necessaris per executar aquelles parts 

de l’Obra, la realització de les quals s’hagi previst executar amb materials utilitzats en altres unitats. 

 

Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d’ésser reparats a càrrec del Contractista, de 

manera immediata. Així mateix, les persones que resultin perjudicades hauran d’ésser compensades 

adequadament, a càrrec del Contractista. 

 
També les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d’ésser reparades a càrrec 

del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de 

qualsevol altre manera acceptable. 

 

De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin 

durant l’execució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les  troballes    a la Direcció 

d’Obra i col·locar-los sota custòdia. 

 

Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 

d’aigua per efecte dels combustibles, olis lligants o qualsevol altre  material que pugui  ésser perjudicial, 

durant l’execució de les Obres. 

 

III.01.02.16.- CONSERVACIÓ DEL PAISATGE. 
 

El Contractista posarà especial atenció a l’efecte que puguin tenir les diferents operacions i 

instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l’estètica  i  el  paisatge 

de les zones en que es trobin situades les Obres. 

 
En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petris i altres elements que puguin ser 

perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en cas 

de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

 

De la mateixa manera, tindrà cura del seu emplaçament i del sentit estètic de les seves instal·lacions, 

construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser prèviament autoritzats per la 

Direcció d’Obra. 

 

III.01.02.17.-  CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES. 
 

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes provisionalment, 

totes les obres que integrin el Projecte. 

 

De la mateixa manera queda  obligat a la conservació  de les obres durant un  termini de garantia,  

a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, qualsevol part 

d’aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament per negligència o altres 

motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol 

altra causa que no es pugui considerar com inevitable. 

 
El Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les Obres durant el termini de  garantia, 

ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats. 

 

III.01.02.18.- NETEJA FINAL DE LES OBRES. 
 

Una vegada que les Obres s’hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i  edificis,  de  caràcter 

temporal i per al servei de l’Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del  seu  emplaçament restaurants 

a la seva forma original. 

 

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a préstecs o 



 

 

pedreres, els quals s’abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva utilització. Tanmateix, es 

condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedi en condicions acceptables. 

 

Tot això s’executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en 

condicions estètiques d’acord amb el paisatge circumdant. 

 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte d’abonaments 

directes per a la seva realització. 

 

III.01.02.19.- DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 

Queden a càrrec del Contractista les despeses de caràcter general que s’assenyalen a 

continuació: 

 
• aquelles que origini el replanteig general de les Obres o la seva comprovació, els replanteigs 

parcials d’aquestes i el dret d’inspecció que legalment estigui autoritzat al personal facultatiu. 

• les de construcció, remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars. 

• els costos de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

• els costos de protecció d’amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot  deteriorament, 

mal o incendi, acomplint els requisits vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i 

carburants. 

• els de neteja i evacuació de deixalles i escombraries. 

• els de construcció i conservació durant el termini de la seva utilització de petites rampes 

provisionals d’accés a trams parcials o totalment acabats. 

• els de conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no es   facin 

aprofitant carreteres existents 

• els de conservació de desguassos. 

• els de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 

necessaris per a proporcionar seguretat dins de les Obres 

• els de remoguda de les instal·lacions, eines materials i neteja general de l’Obra a 

l’acabament dels muntatges. 

• les despeses de conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i energia 

elèctrica necessària per a les Obres així com l’adquisició de les esmentades aigües i energia. 

• els de les instal·lacions provisionals. 

• els de retirada de materials refusats i correcció de les deficiències observades i posades de 

manifest pels corresponents assaigs i proves. 

• aquelles despeses de publicitat de l’obra que suposin la instal·lació  d’un  rètol  identificatiu 

de les obres de les dimensions i característiques definides per  la convocatòria de subvencions 

en què ha estat inclosa l’actuació o bé pels responsables municipals. 
 

Així mateix, en els casos de resolució de Contracte, qualsevol que sigui la causa que la motivi, també 

estaran a càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels 

mitjans auxiliars emprats o no en l’execució de les Obres. 

 

III.01.02.20.- ASSAIGS DE CONTROL 
 

Els assaigs es realitzaran d’acord amb les Normes actuals d’assaigs del Laboratori de Transport i 

Mecànica del Sòl, les de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment i les que 

successivament puguin ser d’aplicació. 

 

Si les companyies de serveis fixen un subministrador i/o instal·lador dels materials, el contractista ho 

haurà d’acceptar, sense que això sigui motiu de cap reclamació econòmica per part del contractista. 

 
El Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment aprovades, tots els assaigs 

que es realitzin fins al límit de l’u i mig per cent (1,5%) del Pressupost d’Execució Material. 

 

III.01.02.21.- RECEPCIÓ 
 

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra la data prevista per a la finalització 

de les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho comunicarà a l’Ajuntament, 

qui nomenarà el seu Representant per a la recepció provisional i qui, al mateix temps, fixarà la 

data per a aquesta mateixa, comunicant-la per escrit al Contractista i a la  Direcció d’Obra. 



 

 

El Contractista haurà d’assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions en 

Acta. 

 

S’aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de l’Ajuntament, la 

Direcció d’Obra i el Contractista, i s’elevarà a l’aprovació de la Superioritat. 

 

III.01.02.22.- OBLIGACIÓ GENERAL i COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT 
 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les disposicions de caràcter 

social i contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la  Construcció i aplicables 

en torn del règim local del treball, o que posteriorment es dictin. 

 

El contractista queda obligat  també a complir tot allò que disposi la Llei de Protecció a la Indústria 

Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com les restants que  siguin  aplicables i que puguin 

dictar-se. 

 

III.01.02.23.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

El termini d’execució començarà a comptar des de la data de la signatura de l’Acta de 

Replanteig. 

 

L’Acta de Replanteig es signarà en el termini màxim de quinze (15) dies a partir de la data de 

l’adjudicació definitiva. 

 

III.01.02.24.- TERMINI DE GARANTIA 
 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l’Acta de Recepció Provisional. 
 

III.01.02.25.- PENALITZACIONS 
 

El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia hàbil  que  excedeixi 

del termini d’execució de les obres previstes en el Projecte. 

 

Aquesta penalització serà, en el seu cas, descomptada de la liquidació definitiva de les obres. 

 

III.01.02.26.- ALTRES CONSIDERACIONS GENERALS A TENIR EN COMPTE. 
 

Les següents consideracions generals prevaldran en cas de contradicció amb altres 

documents del projecte. 

 

• L’amidament del ferro es farà sobre els plànols de projecte. No es comptaran solapaments, 

separadors, cavallets, etc, els quals es consideraran repercutits en el preu del ferro. 

• Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil teòric, no considerant-se cap 

increment en concepte d’esponjament. Aquest es considera repercutit en el preu de  la  unitat 

d’obra. Exactament el mateix en el cas de runes. Les entibacions estan incloses als preus unitaris. 

• Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i analitzar el projecte. Si en 

el projecte hi ha algun oblit i mancança d’amidament, l’ofertant farà la seva oferta econòmica 

de manera que inclogui l’execució d’aquestes partides oblidades o amb poc amidament. 

• La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a lliurar-li, qualsevol 

definició, aclariment, fitxa de característiques tècniques,  plànol,  etc,  que  consideri necessària 

per a l’execució dels treballs. 

• Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a col·locar a l’obra requeriran l’aprovació 

de la D.O., prèvia proposta format per part del contractista. 

• Els encofrats a utilitzar durant l’obra seran nous. Només es permetran 5 “postes” i prèviament a 

la col·locació de l’encofrat, aquest haurà de ser aprovat per  la  D.O.,  no podent presentar cap 

resta de brutícia o deteriorament. 

• L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de  formigó  mesurat 

sobre plànol. Si no hi hagués preu per a l’encofrat, s’entendrà inclòs en el m3 de formigó posat 

a obra. El preu unitari de l’encofrat inclou tots els dispositius i les operacions necessàries (inclosa 

la cintra si es necessités), per evitar qualsevol moviment de l’encofrat durant el formigonat i 

primer enduriment del formigó. També inclou el tractament antiadherent, el desencofrat i la part 

proporcional de tapes laterals, com també tots els matavius i forats que fixi la Direcció 

Facultativa. 

• Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i impermeabilitzats 

interiorment amb un producte aprovat  per la D.O. El cost  es considera  repercutit  al preu  de 

les diferents partides del dipòsit. 



 

 

• Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser provats hidràulicament, a  càrrec del 

contractista, amb aigua neta i prèviament a la seva posada en servei. 

• El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat que  haurà de ser aprovat per 

la D.O. 

• El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat fins a un 3% del Pressupost 

de Contracte de l’obra, no comptabilitzant-se en aquest import aquells assaigs que donin un 

resultat negatiu. 

• Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compte del contractista. Es 

consideren repercutits a les diferents partides de l’obra. 

• Les Partides Alçades del pressupost són d’abonament íntegre sempre i quan la direcció d’obra 

no decideixi el contrari. 

• Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents  del  projecte,  prevaldrà 

el criteri de la Direcció d’obra. 

• Per cada dia natural de retard en l’execució del termini global de les obres s’aplicarà una sanció 

del 1 per mil del pressupost de contracte. 

• Per cada dia natural de retard en els terminis parcials que estableixi el Pla d’Execució de les 

Obres s’aplicarà una sanció del 0,1 per mil del pressupost d’execució  material  o  bé  aquella 

que prèviament s’hagi assenyalat en el Plec de Clàusules  de  l’adjudicació  de l’obra. 

• Els soldadors que intervinguin a l’obra hauran de tenir homologació 6G. 

• Les soldadures hauran de complir la qualificació “1” de la Norma UNE 14011. 

• Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de documentar completament (plànols, 

càlculs, certificats, etc) per a ser considerades per la Direcció d’Obra. 

• El Projecte as-built serà executat pel Contractista, al seu càrrec, en el termini màxim d’un mes a 

comptar des del dia d’acabament del  seu  contracte.  L’incompliment  d’aquest  termini tindrà 

les mateixes repercussions que l’incompliment del termini d’obra. 

• El Projecte de legalització de l’enllumenat, si s’escau, serà executat per Contractista, al seu 

càrrec, en el termini màxim a decidir per la direcció de l’obra. 

 

 

 

 
Document datat i signat electrònicament



 

 

 

III.02 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. 
 

 

III.02.01.- DEFINICIÓ. 
 

El present Plec de Condicions Tècniques constitueix un conjunt d’instruccions per al desenvolupament de 

les Obres i conté condicions normalitzades pel que fa als materials i a les unitats d’obra. 

 

III.02.02.- RELACIÓ DE MATERIALS. 
 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B01 - LÍQUIDS 

B011 - NEUTRES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0111000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

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

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les 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. 

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

utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 

característiques: 

Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234): >= 5 

Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130): <= 15 g/l 

Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 

- En cas d'utilitzar-se ciment SR: <= 5 g/l 

- En la resta de casos: <= 1 g/l 

Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 

- Formigó pretesat: <= 1 g/l 

- Formigó armat: <= 3 g/l 

- Formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l 

Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0 

Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235): <= 15 g/l 

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

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

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

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

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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 



 

 

 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  Estructural 

(EHE). 

 
 

B03 - GRANULATS 

B031 - SORRES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0311500,B0312020,B031V004,B0315601,B0314500,B0311010. 

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 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la DF. 

No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 

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

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082): Baix o nul 

 
SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0% 

 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

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

Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 1% en pes 

Partícules toves (UNE 7-134): 0% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 

7-244): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2): Nul·la 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 

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

- Formigó 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 7-136): 

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

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15% 

 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 



 

 

 

- Granulat gruixut: 

- Granulat arrodonit: <= 1% en pes 

- Granulat de matxuqueig no calcàri: <= 1% en pes 

- Granulat fí: 

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 6% en pes 

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

d'exposició: <= 10% en pes 

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

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75 

- Resta de casos: >= 80 

Friabilitat (UNE 83-115): <= 40 

Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134): <= 5% 

 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

- Granulat gruixut: 

- Granulat arrodonit: <= 1% en pes 

- Granulat fí: 

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes 

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

específica d'exposició: <= 10% en pes 

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

d'exposició: <= 15% en pes 

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 química 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 assajos 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. 

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a 

disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 

- Nom del subministrador 

- Número de sèrie del full de subministrament 

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

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Tipus de granulat 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Denominació del granulat(d/D) 

- Identificació del lloc de subministrament 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  

Estructural (EHE). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

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: 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
B033 - GRAVES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0331Q10. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

- Material per a drenatges 

- Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 

- Granulats procedents del reciclatge 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: 

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) 

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 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: 

Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents: 

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

la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º 

(amb la direcció de formigonat) 

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

- Lloses superiors de sostres, 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 

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

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

- Per a graves calcàries: <= 2% en pes 

- Per a graves granítiques: <= 1% en pes 

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

- Per a granulats reciclats mixtos: < 5% 

Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238): 

>= 0,20 

Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 0,25% en pes 

Partícules toves (UNE 7-134): <= 5% en pes 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 

7-244): <= 1% en pes 

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

- Granulats reciclats mixtos: < 1% en pes 

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

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 

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

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

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

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

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

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0% 

Contingut de ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos: < 0,06% 

Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082): 

Baix o nul 

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 7-136): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 12% 

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

Absorció d'aigua: 

- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134): < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10% 

- Granulats reciclats mixtos: < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5% 



 

 

 

GRAVA PER A DRENATGES: 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat 

pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament 

per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149): <= 40 

Equivalent de sorra: > 30 

Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502). 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

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

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a 

disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 

- Nom del subministrador 

- Número de sèrie del full de subministrament 

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

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Tipus de granulat 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Denominació del granulat(d/D) 

- Identificació del lloc de subministrament 

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

compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3  de la norma EHE, si el material s’ha d’utilitzar  en 

la confecció de formigons. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  

Estructural (EHE). 

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 norma 5.1.-IC: Drenaje 

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. 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 

 
B037 - TOT-U 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0372000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tot-u natural 

- Tot-u artificial 



 

 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les 

condicions possibles més desfavorables. 

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

ferm, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries extranyes 

que puguin afectar la durabilitat de la capa. 

TOT-U NATURAL: 

El tot-u natural ha d'estar compost de granulats procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals  

o per la mescla d'ambdòs. 

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 
┌────────────────────────────────────────────────┐ 

│ │ Tamisatge ponderal acumulat (%) │ 

│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │ 

│ 933-2 (mm) │ ZN40 ZN25 ZN20 │ 

│────────────│───────────────────────────────────│ 

│ 50 │ 100 -- -- │ 

│ 40 │ 80-95 100 -- │ 

│ 25 │ 60-90 75-95 100 │ 

│ 20 │ 54-84 65-90 80-100 │ 

│ 8 │ 35-63 40-68 45-75 │ 

│ 4 │ 22-46 27-51 32-61 │ 

│ 2 │ 15-35 20-40 25-50 │ 

│ 0,500 │ 7-23 7-26 10-32 │ 

│ 0,250 │ 4-18 4-20 5-24 │ 

│ 0.063 │ 0-9 0-11 0-11 │ 

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

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

pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

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

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: > 35 

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

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

- T00 a T1: > 35 

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

- Vorals de T3 i T4: > 25 

Plasticitat: 

- Trànsit T00 a T3: No plàstic 

- T4: 

- Límit líquid (UNE 103103): < 25 

- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6 

- Vorals sense pavimentar: 

- Límit líquid (UNE 103103): < 30 

- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10 

TOT-U ARTIFICIAL: 

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

cantera o de grava natural. 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,  provenint d’una  planta 

autoritzada legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de  carreteres només  es  podrà utilitzar 

a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 

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

d'un dels fusos següents: 

┌────────────────────────────────────────────────┐ 

│ │ Tamisatge ponderal acumulat (%) │ 

│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │ 

│ 933-2 (mm) │ ZA25 ZA20 ZAD20 │ 

│────────────│───────────────────────────────────│ 

│ 40 │ 100 -- -- │ 

│ 25 │ 75-100 100 100 │ 

│ 20 │ 65-90 75-100 65-100 │ 

│ 8 │ 40-63 45-73 30-58 │ 



 

 

 
│ 4 │ 26-45 31-54 14-37 │ 

│ 2 │ 15-32 20-40 0-15 │ 

│ 0,500 │ 7-21 9-24 0-6 │ 

│ 0,250 │ 4-16 5-18 0-4 │ 

│ 0,063 │ 0-9 0-9 0-2 │ 

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

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

pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

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

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

- Trànsit T0 a T2: < 30 

- T3, T4 i vorals: < 35 

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

- T00 a T1: > 40 

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

- Vorals de T3 i T4: > 30 

Plasticitat: 

- Trànsit T00 a T4: No plàstic 

- Vorals sense pavimentar: 

- Límit líquid (UNE 103103): < 30 

- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10 

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

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

*Orden 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. 

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

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
 

 
B03D - TERRES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B03D6000. 

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 103-204): < 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 103-502): 

- Coronament de terraplè: >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè: >= 3 

 
TERRA ADEQUADA: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 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 103-103): < 40 

Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 

- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4 

Índex CBR (UNE 103-502): 

- Coronament de terraplè: >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè: >= 3 

 
TERRA TOLERABLE: 

Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101): 

- Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70% 

- Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35% 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204): < 2% 

Contingut guix (NLT 115): < 5% 

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1% 

Límit líquid (UNE 103-103): < 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 103-502): >= 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 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 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. 

 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B051 - CIMENTS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0512401,B051E201. 

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 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 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 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 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, 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. 

CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge  CE,  segons  el  

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

- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 

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 

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 

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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element 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 crierios de 

conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de 

mar. 

 

B053 - CALÇS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

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 

CAL 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% 

CAL 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 la 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: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 

característiques. 

El subministrador ha d’aportar 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 2: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica 

emès per l’organisme d’inspecció 

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 cal segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 

- 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: 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 de l'element 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. 

 
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B055KLK0,B055JHDM. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Emulsions bituminoses: 

- Aniònica 

- Catiònica 

- Polimèrica 

- Betum asfàltic 

- Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 

- Betum fluxat 

- Quitrà 

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat 

en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 

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. 

El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la 

destilació destructiva del carbó a altes temperatures. 

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. 

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 

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. 

Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142): <= 0,10% 

Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR: >= 60% 

Càrrega de partícules (NLT 194): Negativa 

Assaig amb el residu de destil·lació: 

- Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm 

- Solubilitat (NLT 130): >= 97,5% 

Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Característiques │ Tipus emulsió │ 

│ │────────────────────────────────────────────│ 

│ │EAR 1 │EAR 2 │ EAM │EAL 1 │EAL 2 │ EAI │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 

│Viscositat │ 

│Saybolt (NLT 134)│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│Universal a 25°C │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ 

│Furol a 25°C │<=50s │>=50s │>=40s │<=100s│<=50s │ <=50s │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 

│Contingut d'aigua│ │ │ │ │ │ │ 

│(NLT 137) │<=40% │<=35% │<=40% │<=45% │<=40% │ <=50% │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 

│Betum asfàltic │ │ │ │ │ │ │ 

│residual │ │ │ │ │ │ │ 

│(NLT 139) │>=60% │>=65% │>=57% │>=55% │>=60% │ >=40% │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 

│Fluidificant per │ │ │ │ │ │ │ 

│destilació  │ │ │ │ │ │ │ 

│(NLT 139) │ 0% │ 0% │<=10% │ <=8% │ <=1% │5<=F<=15%│ 

│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 

│Sedimentació a 7 │ │ │ │ │ │ │ 

│dies (NLT 140) │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=10% │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 

│Assaigs amb el 

│residu de desti- 

│lació: 

│ 

│130<= 

│ 

│ 

│130<= 

│ 

│ 

│130<= 

│ 

│ 

│130<= 

│ 

│ 

│130<= 

│ 

│ 

│200<= 

│ 

│ 

│ 

│ 

│Penetració (P) │P<= │P<= │P<= │P<= │P<= │P<= │ 

│(NLT 124) │ │ │ │ │ │ │ 

│0,1 mm │200 │200 │250 │200 │200 │300 │ 

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

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2: 

Barreja amb ciment (NLT 144): <= 2% 

En cas de no complir amb aquesta especificació, podran  ser  acceptades  per  la  DF  previa  

comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 

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. 

Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142): <= 0,10% 

Càrrega de partícules (NLT 141): Positiva 

Assaig amb el residu de destil·lació: 

- Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm 

- Solubilitat (NLT 130): >= 97,5% 



 

 

 

Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Característiques │ Tipus emulsió │ 

│ │──────────────────────────────────────────────│ 

│ │ECR 1 │ECR 2 │ECR 3 │ ECM │ECL 1 │ECL 2│ ECI │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 

│Viscositat │ 

│Saybolt (NLT 138)│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│ 

│Universal a 25°C │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ 

│Furol 25°C │<=50s │ - │ - │ - │<=100s│<=50s│<=50s │ 

│Furol 50°C │ - │>=20s │>=40s │>=20s│ - │ - │ - │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 

│Contingut d'aigua│ │ │ │ │ │ │ │ 

│(NLT 137) │<=43% │<=37% │<=32% │<=35%│ <=45%│<=40%│<=50% │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 

│Betum asfàltic │ │ │ │ │ │ │ │ 

│residual │ │ │ │ │ │ │ │ 

│(NLT 139) │>=57% │>=63% │>=67% │>=59%│>=55% │>=60%│>=40% │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 

│Fluidificant per │ │ │ │ │ │ │10<=F │ 

│destilació  │ │ │ │ │ │ │ │ 

│(NLT 139) │<=5% │<=5% │<=2% │<=12%│ <=10%│ 1% │<=20% │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 

│Sedimentació a 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 

│dies (NLT 140) │<=5% │<=5% │<=5% │<=5% │<=5% │<=10%│<=10% │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 

│Assaig amb el │ │ │ │ │ │ │ │ 

│residu de desti- │130<= │130<= │130<= │130<=│130<= │130<=│200<= │ 

│lació: │ │ │ │ │ │ │ │ 

│Penetració (P) │P<= │P<= │P<= │P<= │ P<= │ P<= │ P<= │ 

│(NLT 124) │ │ │ │ │ │ │ │ 

│0,1 mm │200 │200 │200 │250 │ 200 │ 200 │ 300 │ 

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

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: 

- Penetració (25ºC, 100 g, 5 s) (NLT 124): 

- B 60/70: >= 6 mm, <= 7 mm 

- B 80/100: >= 8 mm, <= 10 mm 

- Punt de reblaniment (A i B) (NLT 125): 

- B 60/70: >= 48ºC, <= 57ºC 

- B 80/100: >= 57ºC, <= 53ºC 

- Punt de fragilitat Fraass (NLT 182): 

- B 60/70: <= - 8ºC 

- B 80/100: <= - 10ºC 

- Ductilitat (5 cm/min) a 25ºC (NLT 126): 

- B 60/70: >= 90 cm 

- B 80/100: >= 100 cm 

- Punt d’inflamació v/a (NLT 127): >= 235ºC 

- Densitat relativa 25ºC/25ºC (NLT 122): 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% │ 

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

 

QUITRÀ: 

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. 

Contingut d'aigua, en massa (NLT 123): <= 0,5% 

Índex d'escuma (NLT 193): <= 8 

Característiques físiques del quitrà: 



 

 

 
 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Característiques │ Tipus de quitrà │ 

│ │─────────────────────────────────────────────────────│ 

│ │ AQ 38 │ AQ 46 │ BQ 30 │ BQ 58 │ BQ 62 │ 

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 

│Equiviscositat │  │  │  │  │  │ 

│(NLT 188) │  │  │  │  │  │ 

│(amb una toleràn- │  │  │  │  │  │ 

│cia d'1,5°C) │ 38°C │ 46°C │ 30°C │ 58°C │ 62°C │ 

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 

│Densitat relativa │ 1,10<= │ 1,11<= │ 1,10<= │ 1,13<= │ 1,13<= │ 

│(DR) 25°C/25°C │ DR │ DR │ DR │ DR │ DR │ 

│(NLT 122) │ <=1,25 │ <=1,25 │ <=1,24 │ <=1,27 │ <=1,27 │ 

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 

│Destilació en │ │ │ │ │ │ 

│massa (DT) │ │ │ │ │ │ 

│a) fins a 200°C │ <= 0,5% │ <= 0,5% │ <= 0,5% │ <= 0,5% │ <= 0,5% │ 

│b) 200°C - 270°C │3<=DT<=10%│2<=DT<=7%│4<=DT<=11%│ <= 3% │ <= 2% │ 

│c) 270°C - 300°C │4<=DT<=9% │2<=DT<=7%│4<=DT<=9% │1<=DT<=6% │1<=DT<=5% │ 

│ b i c │ <= 16% │ <= 12% │ <= 16% │ <= 8% │ <= 7% │ 

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 

│Punt de reblani- │ │ │ │ │ │ 

│ment (A i B) del │ 35<= │ 35<= │ 35<= │ │ │ 

│residu de desti- │ PR │ PR │ PR │ <= 56°C │ <= 56°C │ 

│lació (NLT 125) │ <=53°C │ <=55°C │ <=46°C │ │ │ 

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 

│Fenols en volum │ │ │ │ │ │ 

│(NLT 190) │ >= 3% │ >= 2,5% │ >= 3% │ >= 2% │ >= 2% │ 

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 

│Naftalina en massa│ │ │ │ │ │ 

│(NLT 191) │ >= 4% │ >= 3% │ >= 4% │>= 2,5% │ >= 2,5% │ 

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 

│Insoluble en toluè│ │ │ │ │ │ 

│(en massa) │ │ │ │ │ │ 

│(NLT 192) │ >= 24% │ >= 25% │ >= 23% │ >= 28% │ >= 28% │ 

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES: 

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts per una virolla 

d’una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els 

usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de 

calefacció, si han contingut altres líquids hauran d’estar completament netes abans de la càrrega. Les 

cisternes disposaran d’un element adequat per a prendre mostres. 

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. El subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació 

amb un element adequat per a prendre mostres. 

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. 

 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B064500C,B064300C,B064E21C,B064500D,B064300D,B064C26B. 

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'acord amb les prescripcions de la EHE. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats  o per dosificació i s'expressarà,  

com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

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

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

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

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 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 especificada, en N/mm2 

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

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

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

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

formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 

consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 

(contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

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

característiques especificades de grandària màxima del  granulat,  consistencia  i  contingut  en  ciment per 

metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que 

ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les 

garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del 

subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 



 

 

 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni 

addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants 

o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de 

superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons  art. 

29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca 

de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

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

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 

- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 

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

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 

l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 

Classe del ciment: 32,5 N 

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

classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més 

favorable ha de ser: 

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

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

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

- A totes les obres: <= 400 kg/m3 

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

d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus  d'exposició  més  favorable ha de 

ser: 

- Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3 

- Formigó armat: <= 0,65 kg/m3 

- Formigó pretesat: <= 0,60 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistència seca: 0 - 2 cm 

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 

- Consistència tova: 6 - 9 cm 

- Consistència fluida: 10-15 cm 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

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

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

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

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca: Nul 

- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 

- Consistència fluida: ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU” 

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

- <= 32 mm 

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

Dosificacions d’amasat: 

- 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 



 

 

 

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. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

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

que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

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: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Data de lliurament 

- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

- Especificacions del formigó: 

- Resistència característica 

- Formigons designats per propietats: 

- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 

- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

- Formigons designats per dosificació: 

- Contingut de ciment per m3 

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 

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

- Tipus, classe i marca del ciment 

- Grandària  màxima  del granulat 

- Consistència 

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

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

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 

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

- Hora límit d'us del formigó 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  

Estructural (EHE). 

PILOTIS 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. 

 

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B065ED0C,B065C85C,B065CH0C,B065CD0C,B065910C. 

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'acord amb les prescripcions de la EHE. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats  o per dosificació i s'expressarà,  

com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

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

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

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

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 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 especificada, en N/mm2 

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

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

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

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

formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 

consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 

(contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

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

característiques especificades de grandària màxima del  granulat,  consistencia  i  contingut  en  ciment per 

metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que 

ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les 

garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del 

subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni 

addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants 

o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de 

superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons  art. 

29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca 

de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

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

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 

- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 

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

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 

l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 

Classe del ciment: 32,5 N 

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

classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més 

favorable ha de ser: 

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

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

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

- A totes les obres: <= 400 kg/m3 

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

d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus  d'exposició  més  favorable ha de 

ser: 



 

 

 

- Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3 

- Formigó armat: <= 0,65 kg/m3 

- Formigó pretesat: <= 0,60 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistència seca: 0 - 2 cm 

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 

- Consistència tova: 6 - 9 cm 

- Consistència fluida: 10-15 cm 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

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

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

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

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca: Nul 

- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 

- Consistència fluida: ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU” 

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

- <= 32 mm 

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

Dosificacions d’amasat: 

- 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 

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. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

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

que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

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: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Data de lliurament 

- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

- Especificacions del formigó: 

- Resistència característica 

- Formigons designats per propietats: 

- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 

- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

- Formigons designats per dosificació: 

- Contingut de ciment per m3 

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 

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

- Tipus, classe i marca del ciment 

- Grandària  màxima  del granulat 

- Consistència 



 

 

 

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

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

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 

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

- Hora límit d'us del formigó 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  Estructural 

(EHE). 

PILOTIS 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. 

 

B06B - FORMIGONS PER A PAVIMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B06B1300. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Formigó per a paviments de carreteres, 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  16/7 d'índústria 

i el RD 697/1995 de 28/4. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i  el  transport  han  d'estar  d'acord 

amb les prescripcions de la EHE i l’article 550 del PG 3/75 modificat per Orden FOM 891/2004. 

La designació del formigó ha de ser: HF-nº (Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, UNE-EN 12390-

1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5). 

El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.    

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

art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o 

marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

No s’han d’utilitzar ciments d’aluminat de calci, ni barreja de ciments  amb addicions que no s’hagin fet     

a fàbrica. 

Classe del ciment: 32,5 N 

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment: <= 0,46 

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

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. 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Data de lliurament 

- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 



 

 

 

- Especificacions  del formigó: 

- Resistència característica 

- Contingut de ciment per m3 

- Relació aigua/ciment 

- Tipus, classe i marca del ciment 

- Grandària  màxima  del granulat 

- Consistència 

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

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

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 

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

- Hora límit d'us del formigó 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

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 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. 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  

Estructural (EHE). 

 

B07 - MORTERS DE COMPRA 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0710250,B0710220,B0710150,B0710120,B071P000,B0710210. 

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 d'anivellament 

- 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 orgànics 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 cimentos (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues 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 característiques 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 CIMENTOS (C): 

Característiques dels adhesius d’adormiment normal: 

- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (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 (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Alta adherència inicial (EN 1348): >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 

Característiques fonamentals: 

- Adherència inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2 

- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2 

- Adherència a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 

Característiques fonamentals: 

- Adherència inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2 

- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després del xoc tèrmic (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 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 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 (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 

CONDICIONS GENERALS: 

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 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

El subministrador ha d’aportar 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 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de 

tipus, realitzat pel laboratori notificat 

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 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

El subministrador ha d’aportar 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: 

Morters dissenyats: 

- Sistema  2+:  Declaració  CE  de  conformitat  del  fabricant  i  Certificat  del  control  de  producció en 

fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 

Morters prescrits: 

- Sistema 4: Declaració CE 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 

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 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element 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. 
 
 
 

 
B0A - FERRETERIA 

B0A1 - FILFERROS 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

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 la adherencia del recobriment de PVC  ha de complir les especificacions del article     

6.5 UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506) 

Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur: > 600 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
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 de l'element 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). 

 

B0A3 - CLAUS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

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 de l'element 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. 

 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B2C000,B0B2C000BQWG,B0B27000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 

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. 

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 

perjudicial. 

Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb 

les excepcions següents: 

- Malles electrosoldades 

- Armadures bàsiques electrosoldades 

En sostres unidireccionals armats o pretesats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes 

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma 

UNE 36-068 i UNE 36-065. 

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus 

d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36- 

811). 

Mides nominals: 
┌────────────────────────────────────────┐ 

│Diàmetre │ Àrea de la secció │ Massa │ 

│nominal e │ transversal S │ │ 

│ (mm) │ (mm2) │ (kg/m) │ 

│──────────│───────────────────│─────────│ 

│ 6 │ 28,3 │ 0,222 │ 

│ 8 │ 50,3 │ 0,395 │ 

│ 10 │ 78,5 │ 0,617 │ 

│ 12 │ 113 │ 0,888 │ 

│ 14 │ 154 │ 1,21 │ 

│ 16 │ 201 │ 1,58 │ 

│ 20 │ 314 │ 2,47 │ 

│ 25 │ 491 │ 3,85 │ 

│ 32 │ 804 │ 6,31 │ 

│ 40 │ 1260 │ 9,86 │ 

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

Característiques mecàniques de les barres: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Designació│Classe acer│ Lím.elàstic │ Càrrega │Allargament │ Relació │ 

│ │ │ fy (N/mm2) │unitaria │de rotura │ fs/fy │ 

│ │ │ │de rotura│(sobre base │ │ 

│ │ │ │fs(N/mm2)│de 5 │ │ 

│ │ │ │ │diàmetres │ │ 

│──────────│───────────│─────────────│─────────│────────────│─────────│ 



 

 

 

│ B 400 S │ Soldable │ >= 400 │ >= 440 │ >= 14% │ >= 1,05 │ 

│ B 500 S │ Soldable │ >= 500 │ >= 550 │ >= 12% │ >= 1,05 │ 

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

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Designació│Lím.elàstic│Resist. │Relació │Allarg.de │Allarg.│Relació│ 

│ │ Re (MPa) │a la │Re-real/ │rotura │total │Rm/Re │ 

│ │ │tracció │Re-nominal│(s/base de │càrrega│ │ 

│ │ │Rm (MPa) │ │5 diàmetres│màxima │ │ 

│──────────│───────────│─────────│──────────│───────────│───────│───────│ 

│ 

│ 

B 400 SD │ 

│ 

>= 400 │ 

│ 

>= 480 │ 

│ 

>= 1,20 │ 

│ 

>= 20% │ 

│ 

9% │>= 

│<= 

1,20│ 

1,35│ 

│ B 500 SD │ >= 500 │ >= 575 │ >= 1,25 │ >= 12% │ 8% │>= 1,15│ 

│    │   │   │   │   │  │<= 1,35│ 

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

Composició química: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Anàlisis │ C │Ceq (segons UNE 36-068)│ P │ S │ N │ 

│UNE 36-068│ %màx.│ %màx. │ %màx. │ %màx. │ %màx. │ 

│──────────│──────│───────────────────────│───────│───────│───────│ 

│Colada │ 0,22 │ 0,50 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,012 │ 

│Producte │ 0,24 │ 0,52 │ 0,055 │ 0,055 │ 0,013 │ 

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

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90°C 

(UNE 36-068 i UNE 36-065): Nul·la 

Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 

- Tensió mitjana d'adherència: 

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

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

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

- Tensió de trencament d'adherència: 

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

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

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

Toleràncies: 

- Secció barra: 

- Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 

- Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 

- Massa: ± 4,5% massa nominal 

- Ovalitat: 
┌──────────────────────────────────┐ 

│Diàmetre nominal│Diferència màxima│ 

│ e (mm) │ (mm) │ 

│──────────────────────────────────│ 

│ 6 │ 1 │ 

│ 8 │ 1 │ 

│ 10 │ 1,50 │ 

│ 12 │ 1,50 │ 

│ 14 │ 1,50 │ 

│ 16 │ 2,00 │ 

│ 20 │ 2,00 │ 

│ 25 │ 2,00 │ 

│ 32 │ 2,50 │ 

│ 40 │ 2,50 │ 

└──────────────────────────────────┘ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 

En el cas de productes certificats: 

- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 

- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 

- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als 

arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE 



 

 

 

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció 

corresponents a la partida servida. 

En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 

- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 

- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 

- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 

- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra  i  l'eventual  

agresivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 

d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  

Estructural (EHE). 

UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado 

UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad 

para armaduras de hormigón armado. 

 

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B34238,B0B34153. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per mitjà de 

soldadura elèctrica als punts de contacte. 

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. 

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 

perjudicial. 

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus 

d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36- 

811). 

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 

Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 

Característiques dels nusos (UNE-EN ISO 15630-2): 

- Càrrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re (Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l'element 

sotmès a tracció,  barra de major diàmetre de  les del nus) (Re = Límit elàstic garantit dels  nusos) 

- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats: 2% del total 

- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra: 20% del total 

Amplària del panell: 2,15 m 

Llargària del panell: 6 m 



 

 

 

Prolongació de les barres longitudinals més enllà de l'última barra transversal: 1/2 retícula 

Prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal: 25 mm 

Característiques mecàniques: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Designació │ Assaig doblat- │ Assaig de tracció │ 

│ filferros │ desdoblat │─────────────────────────────────────────│ 

│ │ ß=90° │ Límit │ Càrrega │ Allargament │Relació │ 

│ │ ß=20° │ elàstic│unitària │ de ruptura │ fs/fy │ 

│ │ d(diàmetre │ fy │ fs │ (sobre base │ │ 

│ │ mandril) │ (N/mm2)│ (N/mm2) │ de 5 D) │ │ 

│────────────│────────────────│────────│─────────│─────────────│────────│ 

│ B 500 T │ 8d │ 500 │ 550 │ 8 │ 1,03 │ 

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

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° 

(UNE 36-068): Nul·la 

Tensió mitjana d'adherència (EHE): 

- Barres de diàmetre < 8 mm: >= 6,88 N/mm2 

- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm: >= 7,84 i - 0,12 D N/mm2 

Tensió de trencament per adherència (EHE): 

- Barres de diàmetre < 8 mm: >= 11,22 N/mm2 

- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm: >= 12,74 i - 0,19 D N/mm2 

Toleràncies: 

- Secció barra: 

- Per a D <= 25 mm: >= 95% secció nominal 

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la 

norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
CONDICIONS GENERALS: 

Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla. 

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 

En el cas de productes certificats: 

- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 

- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 

- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als 

arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE 

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció 

corresponents a la partida servida. 

En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 

- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 

- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 

- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 

- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra  i  l'eventual  

agresivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 

d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  

Estructural (EHE). 

UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 

UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 



 

 

 
 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D2 - TAULONS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 



 

 

 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
B0D3 - LLATES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D31000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres 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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
B0D6 - PUNTALS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D625A0,B0D629A0. 

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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
B0D7 - TAULERS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D71130. 

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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
B0D8 - PLAFONS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D81550,B0D81480. 

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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DF6F0A. 

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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DZA000E7RG,B0DZP500,B0DZU010,B0DZA000. 

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. 

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.  

El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF. 

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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  

Estructural (EHE). 

Orden de 9 de marzo de  1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene  en  

el Trabajo. 

 

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 

B0F1 - MAONS CERÀMICS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0F15E51,B0F1DEA1. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Peces d’argila cuita 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 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 categoría 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 

següents en funció de la categoría. 

- D1: <= 10% 

- D2: <= 5% 

- Dm: <= desviació declarada per el fabricant en % 

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) 

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: 

Característiques 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: 

Característiques 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) 

Característiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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.). 

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 d’aportar 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: 

Per a peces de categoria I: 

- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció  en  

fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 

Per a peces de categoria II: 

- Sistema 4: Declaració CE 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 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element 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. 

 

B0F8 - SUPERMAONS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0F8A540. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Peces d’argila cuita 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 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: 

Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb forats a la testa, 

obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 

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 categoría 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 

següents en funció de la categoría. 

- D1: <= 10% 

- D2: <= 5% 

- Dm: <= desviació declarada per el fabricant en % 

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) 

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: 

Característiques 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: 

Característiques 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) 

Característiques complementàries: 



 

 

 

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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.). 

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 d’aportar 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: 

Per a peces de categoria I: 

- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció  en  

fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 

Per a peces de categoria II: 

- Sistema 4: Declaració CE 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 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element 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. 

 

B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 

B0G1 - PEDRES NATURALS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0G1820D,B0G1U040. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.). 

Les pedres considerades són: 

- Gres 

- Calcària 



 

 

 

- Granítica 

Els acabats superficials considerats són: 

- Serrada i sense polir 

- Abuixardada 

- Polida 

- Polida i abrillantada 

- Tosquejada 

- Flamejada 

CARACTERÍSTIQUES  GENERALS: 

Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats 

provinents de restes orgànics. 

No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 

Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable. 

La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser planes. 

En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les arestes 

vives. 

Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters.  

Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

Les dimensions de la peça es donaran amb mil.límetres i amb el següent ordre: longitud (l), amplada ( 

b) i gruix (d). 

Els acabats superficials s’han d’extendre uniformement fins a les arestes de la peça. 

En acabats superficials on s’utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats i esquerdes 

caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits. 

El subministrador aportarà la mostra de referència, d’acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o 

UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341. 

Pes específic (UNE_EN 1936): 

- Pedra de gres: >= 24 kN/m3 

- Pedra calcària: >= 20 kN/m3 

- Pedra granítica: >= 25 kN/m3 

PEDRA DE GRES: 

Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de quars    

i materials aglomerants diversos. 

No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal. 

PEDRA CALCÀRIA: 

Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina  d'origen  sedimentari  constituïda 

bàsicament per carbonat càlcic. 

La seva composició no ha de ser excesivament bituminosa ni rica en argila. 

PEDRA GRANÍTICA: 

Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda bàsicament    

per quars, feldespat i mica. 

No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics. 

RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D’ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341: 

L’amplària nominal ha de ser superior a 150 mm. 

Els requisits de les rajoles de pedra natural per a ús en paviments exteriors són els següents: 

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i 

UNE-EN 12372/AC 

Resistència a l’abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 

Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 

Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

Toleràncies: 

- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals: 

- Classe 1 (marcat P1): 

- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm: ± 4 mm 

- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm: ± 5 mm 

- Rajoles de vores partides: ± 10 mm 

- Classe 2 (marcat P2): 



 

 

 

- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm: ± 2 mm 

- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm: ± 3 mm 

- Rajoles de vores partides: ± 10 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals: 

- Classe 1 (marcat D1): 

- Llargària < 700 mm : 6 mm 

- Llargària => 700 mm : 8 mm 

- Classe 2 (marcat D2): 

- Llargària < 700 mm : 3 mm 

- Llargària => 700 mm : 6 mm 

- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal: 

- Classe 0 (marcat T0): Cap requisit per a la mesura del gruix 

- Classe 1 (marcat T1): 

- Gruix =< 30 mm: ± 3 mm 

- 30 mm < gruix =< 60 mm: ± 4 mm 

- > 60 mm de gruix: ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat T2): 

- Gruix =< 30 mm: ± 10% 

- 30 mm < gruix =< 60 mm: ± 3 mm 

- > 60 mm de gruix: ± 4 mm 

- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades): 

- Vora recta més llarga > 0,5 m: 

- Cara de textura fina: ± 2 mm 

- Cara de textura gruixuda: ± 3 mm 

- Vora recta més llarga > 1 m: 

- Cara de textura fina: ± 3 mm 

- Cara de textura gruixuda: ± 4 mm 

- Vora recta més llarga > 1,5 m: 

- Cara de textura fina: ± 4 mm 

- Cara de textura gruixuda: ± 6 mm 

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 

12057 

Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12mm. 

Els requisits per a les rajoles de pedra naturals per a paviments i escales i per a plaquetes són els 

següents: 

- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372 

- Resistència a l’adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

- Reacció al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorció a l’aigua per capil.laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925 

- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936 

- Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066 

- Permeabilitat al vapor d’aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 

- Resistència a l’abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales): Ha de complir la 

norma UNE-EN 14157. 

- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Tactebilitat:   (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales): Ha de complir la norma 

UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

Toleràncies: 

Toleràncies per peces amb gruix > 12mm 

- Gruix nominal E en mm: 

- 12<E<=15: ±1,5 mm 

- 15<E<=30: ±10% 

- 30<E<=80: ±3 mm 

- E>80 : ±5 mm 

- En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids i el 

fabricant declararà les toleràncies de gruix. 



 

 

 

- Planor : <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm 

En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 

- Longitud i amplària: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Longitud o amplària nominal en mm. │ <600 │ >=600 │ 

│─────────────────────────────────────────│──────────│──────────│ 

│ Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm │ ±1mm │ ±1,5mm │ 

│ Gruix d’arestes bisellades > 50mm │ ±2mm │ ±3 mm │ 

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

Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes) 

- Llargada i amplària: ±1mm 

- Gruix: ±1,5mm 

- Planor: 0,15% 

- Esquadres: 0,15% 

PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469. 

Els requisits per a la pedra natural per a revestiments murals és el següent: 

- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372 

- Càrrega de trencament de l’ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364 

- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

- Reacció al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 1469 

- Absorció a l’aigua per capil.laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925 

- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936 

- Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066 

- Permeabilitat al vapor d’aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 

Toleràncies: 

- Gruix nominal E en mm 

-12<E<=30 10% 

-30<E<=80 ±3 mm 

-E>80 ±5 mm 

- En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són aplicables i el fabricant 

declararà les toleràncies de gruix. 

- Planor : <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm 

En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 

- Longitud i amplària: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Longitud o amplària nominal en mm. │ <600 │ >=600 │ 

│─────────────────────────────────────────│──────────│──────────│ 

│ Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm │ ±1mm │ ±1,5mm │ 

│ Gruix d’arestes bisellades > 50mm │ ±2mm │ ±3 mm │ 

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

- Localització d’ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre  dels  ancoratges  del 

passador): 

- Localització de l’eix mesurat al llarg de la longitud o amplària de la rajola: ±2 mm 

- Localització de l’eix mesurat al llarg del gruix: ±1mm (mesurat des la cara exposada) 

- Profunditat del forat: +3 / -1mm 

- Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 

- Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: Les peces han d’anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metàl.lics a 

l’embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 

Les superfícies polides s’han de protegir amb mitjans adequats 

RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D’ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341: 

El subministrador ha d’aportar 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 

A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- El nom petrogràfic de la pedra (d’acord amb la norma UNE-EN 12407) 



 

 

 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referència a la norma UNE-EN 1341 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats pel 

fabricant: 

- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatories) 

- Resistència al glaç/desglaç 

- Resistència a la flexió 

- Resistència a l’abrasió 

- Resistència al lliscament 

- Absorció d’aigua 

- Tractament químic superficial 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació: 

- Nom o marca d’identificació i direcció declarada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 

- Referència a la norma EN 1341 

- L’ús previst i la descripció de la llosa 

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones 

delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 

- La resistència a flexió 

- La resistència al lliscament (si procedeix) 

- La resistència al derrapatge (si procedeix) 

- La durabilitat 

- Tractament superficial químic (si procedeix) 

Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius  i  de 

manera que no es trenquin ni s'escantonin. 

 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 

12057 

El subministrador ha d’aportar 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 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o 

protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

A l’embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la  

següent informació com a mínim: 

- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat. 

- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar 

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN 12440) i els 

usos finals 

- Característiques: 

- Per a rajoles per a paviments i escales d’ús intern: 

- Reacció al foc 

- Resistència a la flexió 

- Resistència al lliscament 

- Tactilitat 

- Densitat aparent 

- Per a rajoles per a paviments i escales d’ús extern: 

- Resistència a la flexió 

- Resistència al lliscament 

- Tactilitat 

- Resistència a les gelades 

- Resistència al xoc tèrmic 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 



 

 

 

PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D’ACORD AMB NORMATIVA UNE -EN 1469. 

El subministrador ha d’aportar 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 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o 

protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

A l’embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la  

següent informació com a mínim: 

- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat. 

- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar 

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN 12440) i els 

usos finals 

- Característiques: 

- Plaques per a ús intern: 

- Reacció al foc 

- Resistència a la flexió 

- Resistència a l’ancoratge 

- Permeabilitat al vapor d’aigua 

- Densitat aparent 

- Plaques per a ús exterior: 

- Reacció al foc 

- Resistència a la flexió 

- Resistència a l’ancoratge 

- Resistència al glaç / desglaç 

- Permeabilitat al vapor d’aigua 

- Resistència al xoc tèrmic 

- Densitat aparent 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos 

de ensayo. 

UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 

métodos de ensayo. 

UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. 

UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. 

UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. 

 

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 
B1411111,B142AC60,B1421110,B1423230,B1443012,B144B104,B1432012,B1473203,B1481131,B148858 

0,B148C580,B148E800,B1459630,B145K153,B1451110,B1453310,B1461122,B1462242,B1461164,B14821 

11,B1483132,B1485140. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l’aparell auditiu 



 

 

 

- Proteccions per a l’aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 

la integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d’esport 

- El material d’autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada  usuari, 

destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida,  amb  una energia 

fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 

la part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 

voluntat del beneficiari per al seu emprament  en les condicions previstes pel fabricant. La   seva utilització 

haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 

en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 

por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll,  

o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al    cap,  

el qual constitueix la seva part  en contacte i va proveït d’una   barballera ajustable a la mida.   Aquest 

atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 

llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes.    A l’interior del 

frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts 

en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 

sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 

incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i  descàrregues 

elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï 

exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, 

transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de donar de 

baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 

- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 

rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 

incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser  completament  tancades  i  ajustades 

a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, 

seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els 

dames casos seran de muntura de tipus normal  i  amb  proteccions  laterals  que podran ser perforades 

per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 

"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 



 

 

 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir l’entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 

d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre 

inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 

construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 

encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 

teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 

temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 

amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar 

els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran 

de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran 

de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 

visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta  metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de    les 

ulleres de picapedrer. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o  de neoprè per  evitar 

la irritació de l’epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb 

vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant 

de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 

seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 

termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 

característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè  o  matèries  plàstiques 

que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 

metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 

cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a  la 

unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 

metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 

d'estructures i enderroc. 

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 

serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 

incandescents. 



 

 

 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus 

i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 

transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

 
PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada,     sense 

reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 

comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan 

la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 

mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La sirga 

d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques  compliran  les  

següents característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de 

la suor. 

 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 

característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d’aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l’usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 

següent: 

- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 

ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de la 

seva utilització. 

- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb  la protecció 

adequada. 

- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i 

ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que  restarà 

en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint  en compte els factors ambientals, junt amb els 

moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels 

mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI 

s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu 

disseny. 

- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 

centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 

Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 



 

 

 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 

mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 

naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que 

puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de 

l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 

Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 

d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà 

de comprovar que compleixi amb les condicions i  requisits establerts  a l’Art. 5 del RD 773/1997,  de 30 de 

maig,  en funció de  les modificacions  significatives que l’evolució de la  tècnica determini en    els riscos, 

en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 

 
PROTECCIONS DEL CAP: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 

altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 

muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

Protecció de l’aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d’oxigen respirable. 



 

 

 

 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 

seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat 

de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d’obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 

- Obres d’ensostrat 

- Treballs d’estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Obres d’ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en 

fusió: 

- Soldadors 

 
PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 

activitats: 

- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 

funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d’explotació i transport elèctric 



 

 

 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 

següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 

- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 

instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant  de recepció i rebut, per  un 

responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 

caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 

fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 

y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 

de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999,  de la Dirección General de  Industria y Tecnología, por  la que  se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial. 

Resolución  de  28  de  julio  de  2000,  de  la  Dirección  General  de  Política  Tecnológica,  por  la  que  se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 

Tecnología. 

 
 
 

B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B15Z1700,B152KK00. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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 us 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 incidència 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 pèrdua 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 pel 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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1435/1992, de  27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de  aplicación de    la 

directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 

sobre máquinas. 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 

noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 

máquinas. 

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. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 

Vidrio y Cerámica. 

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 



 

 

 

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 

B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 

B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B44Z501A. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a 

taller. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, 

S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer 

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 

segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025- 

2 

- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica 

S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència 

millorada a la corrosió atmosfèrica): 

- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques   de 

l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i  planxes, compleix les determinacions de les  normes de 

condicions tècniques de subministrament següents: 

- Perfils d’acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNE-EN 10025-1 i 

PNE-EN 10025-5 

Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació 

abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és 

aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que  disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29  

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 

transversal de tall. 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al 

paquet o sobre el primer producte del mateix. 

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 

- Perfil IPN: UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034 

- Perfil UPN: UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 



 

 

 

- Perfil T: UNE-EN 10055 

- Rodó: UNE-EN 10060 

- Quadrat: UNE-EN10059 

- Rectangular: UNE-EN 10058 

- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051 

PERFILS FORADATS: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques   de 

l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques 

de subministrament següents: 

- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1 

Cada perfil foradat ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de comanda, 

que permeti relacionar el producte o la  unitat  de  subministrament  i  el  document corresponent (únicament 

aplicable als perfils foradats conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet. 

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 

- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2 

PERFILS CONFORMATS EN FRED: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques   de 

l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions 

tècniques de subministrament del producte de partida. 

Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la 

següent informació: 

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l’acer 

- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el 

marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma 

UNE-EN 10162. 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 

El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.    

Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base.    

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 

d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc d’espàrrecs 

Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la 

UNE-EN 287-1. 

Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al  procés 

de soldadura i que estan lliures de fissures. 



 

 

 

Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la 

qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de 

condensacions. 

S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superfície  d’acer. 

S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 

Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició mitjançant  dispositius 

adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al 

soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 

L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les 

toleràncies establertes. 

Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les 

soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la 

zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’estendre 

75 mm en cada component del metall base. 

No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de  cada 

passada abans de fer la següent. 

Després de fer un cordó de  soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una  

picola i d'un raspall. 

L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 

10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 per a obres 

d’enginyeria civil. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual  

únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes 

d’escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del 

material no queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 

conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 

s’admeten les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 

S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1. 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han 

d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin 

d’aplicació. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de    les 

xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats. 

Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 

recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen 

han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’estar situat en direcció al cap 

del cargol. 



 

 

 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades de la    forma 

següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 

Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que 

proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 

10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria 

civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o 

més peces. 

Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació  o punxonatge      de 

dos forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces 

armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 

muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al 

“collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament 

començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha 

indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals 

de collat. 

S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat 

mínim, s’afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de control del parell torsor 

- Mètode del gir de femella 

- Mètode de l’indicador directe de tensió 

Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual  

únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes 

d’escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del 

material no queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 

conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 

s’admeten les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies  de la peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament 

d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant 

per al producte a aplicar. 

La pintura d’emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha 

superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient. 

Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un  

cert temps. 



 

 

 

No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 

mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que 

no s’hagi inspeccionat la unió. 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 

No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

La galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 

correspongui. 

S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 

Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga. 

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb 

diluent àcid o amb raig escombrador. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el 

terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

No s’han d’utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 

PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 

El subministrador ha d’aportar 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 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en 

fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 

El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col.locar sobre el producte 

acompanyat per: 

- El número d’identificació de l’organisme de certificació 

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 

- Designació del producte d’acord amb la norma corresponent  de  toleràncies  dimensionals, segons  

el capítol 2 de la norma EN 10025-1 

- Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els 

criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 

técnicas generales de suministro. 

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 

técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 

grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de 

grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 

Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 



 

 

 

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 Acero DB-SE-A 

*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación. 

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

*Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero. 

 

B4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 

B4LF - BIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B4LF0301,B4LF0401. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Element prefabricat de formigó precomprimit amb les seves armadures preteses. 

S'han considerat els elements següents: 

- Element autoresistent, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul i els esforços de muntatge. 

- Element semiresistent, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul un cop completat a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a "l'Autorització d'Us" 

del sistema de sostre utilitzat. 

La bigueta ha de resistir, sense necessitat d'apuntalament, els esforços originats durant la seva col·locació 

i posada a l'obra. 

La semibigueta ha de resistir, amb l'apuntalament necessari els esforços originats durant la seva col·locació 

i posada a l'obra. 

Ha de tenir concedida i ha de ser vigent l'Autorització d'ús amb la fitxa de característiques tècniques, d'acord 

amb la normativa vigent. 

Si l'element s'ha fabricat a l'àmbit territorial de Catalunya ha de tenir concedida  i  en  vigència  l'autorització 

administrativa de la Generalitat de Catalunya d'acord amb el decret  71/1995  de  7  de gener. 

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. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en la instrucció 

EHE. 

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial  les 

que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 

El conglomerant utilitzat ha de complir les condicions establertes en la vigent “Instrucción para la 

Recepción de Cementos”. Ha de ser del   tipus pòrtland o putzolànic, d'una classe no inferior a la 32,5.  

No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciments de procedència diferent. 

No s'han d'utilitzar, tant per al pastat com per a la cura del formigó,  aigües  que  produeixin  

eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment. 

La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de garantir la resistència adequada i la durabilitat  

del formigó. 

Els granulats han de complir amb les característiques definides a l’article 28 de l’EHE. No es poden  

utilitzar en cap cas granulats que continguin sulfurs oxidables. 

Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre 

pels agents exteriors als quals han d'estar sotmesos a l'obra. 

No s'han d'utilitzar granulats provinents de roques toves, friables o poroses, ni d'aquelles que continguin 

compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. 

El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 

La cara superior de la peça ha de tenir una textura rugosa al llarg de tota la superfície. 

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 la EHE, art.31.1. 



 

 

 

Només pot haver barres llises, que compleixin les exigencies per a armadures bàsiques electrosoldades en 

gelosia segons la EHE art.31.4, als elements de connexió de les armadures bàsiques electrosoldades. 

L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la llargària de la bigueta. 

La separació entre les barres de l'armadura, i la distancia d'aquestes als paraments han de complir  l'article 

10 de l'EFHE. 

Les distàncies entre barres d'armadura i els recubriments han d’estar d’acord amb l’article 10 de l’EFHE. 

Els tendons de les armadures actives han de complir les condicions del art.32 de la EHE. 

Les separacions entre tendons i la distància als paraments d'aquests, han de complir les condicions del 

art.10.2 de l’EFHE. 

Nombre de barres armadura bàsica inferior: >= 2 

Diàmetre dels buits: <= 2 mm 

Fissuració: Sense fissures visibles 

Resistència a la compressió del formigó (fck): 

- En el moment del destesament: >= 25 N/mm2 

- Al cap de 28 dies: >= 35 N/mm2 

Càrrega unitària màxima de l'armadura activa (fmàx): >= 1570 N/mm2 

Límit elàstic de l'armadura activa (Fy): 85% <= Fy <= 95% fmàx 

Resistència de càlcul de l'armadura transversal: <= 420 N/mm2 

Quantia geomètrica de les armadures: >= 1,5/1000 secció total bigueta, >= 5/1000 àrea 

cobaricentrica zona inferior bigueta 

Toleràncies: 

- Contrafletxa: 

- Peces en general: ± L/750, <= 16 mm 

- Peces col·locades consecutivament: ± L/1000, <= 12 mm 

- Fletxa lateral: 

- L <= 6 m: ± 6 mm 

- 6 m < L <= 12 m: ± 10 mm 

- L > 12 m: ± 12 mm 

- Llargària (L): ± 0,001L 

- Planor: 

- No han de rebre llosa superior de formigó in situ: ± 6 mm/3 m 

- Han de rebre llosa superior de formigó in situ: ± 12 mm/3 m 

- Dimensions transversals (D): 

- D <= 150 mm: ± 3 mm 

- 150 mm < D <= 500 mm: ± 5 mm 

- 500 mm < D <= 1000 mm: ± 6 mm 

- D> 1000 mm: ± 10 mm 

L’Autorització d’ús ha d’estar vigent a l’inici de construcció dels sostres, i les característiques físico- 

mecàniques han de ser iguals o superiors a les indicades al projecte executiu. 

Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 

- Designació del tipus garantit a la fitxa tècnica de característiques 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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 

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 

longitud) coincideixen amb les dades del full de subministrament 

- Que les característiques geomètriques i d’armat estan d’acord amb l’Autorització d’ús i coincideixen  amb 

les especificades al projecte executiu 

- Que els recobriments mínims compleixen amb les prescripcions de l’art. 34.3 de l’EFHE 

- Que es disposa del certificat acreditatiu d’un distintiu oficial o be de la justificació del control intern de 

fabricació dels elements signada per persona física d’acord amb l’art. 3.2, apartat E, de l’EFHE 



 

 

 

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 

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 

Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta alineats en vertical, situats entre 

10 i 20 cm dels extrems i en el centre, de manera que no tinguin contacte directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  Estructural 

(EHE). 

Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el  proyecto  y  la ejecución 

de Forjados unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 

 

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

B64 - MATERIALS PER A TANCAMENTS METÀL.LICS 

B64M - TANQUES D'ACER 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B64M2201. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Materials per a tanques d'acer. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, per a tanca metàl·lica. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no  ha  de  tenir  

esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 

Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2 

Puresa del zinc: >= 98,5% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 

d'estar en contacte amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
B64Z - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS METÀL.LICS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B64Z2A00. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 



 

 

 
 

Materials auxiliars per a tancaments metàl·lics. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat. 

- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer 

galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no  ha  de  tenir  

esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 

Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 

La seva secció ha de permetre la fixació de la tanca amb els elements auxiliars. 

Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2 

Puresa del zinc: >= 98,5% 

PORTA DE PLANXA: 

La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen la tanca. 

No ha de tenir defectes que puguin afectar el seu funcionament. 

Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els 

mecanismes d'apertura. 

ELEMENTS DE TUB: 

Toleràncies: 

- Alçària: ± 1 mm 

- Diàmetre: ± 1,2 mm 

- Rectitud: ± 2 mm/m 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 

d'estar en contacte amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
B6A - MATERIALS PER A REIXATS METÀL.LICS 

B6AA - MATERIALS PER A TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B6AA211A. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no  ha  de  tenir  

esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 

Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2 



 

 

 

Puresa del zinc: >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 

- Planor: ± 1 mm/m 

- Angles: ± 1 mm 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 

d'estar en contacte amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
B6AZ - MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METÀL.LICS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B6AZAF0A. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat. 

- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer 

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica 

- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer. 

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no  ha  de  tenir  

esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 

Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 

La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars. 

Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2 

Puresa del zinc: >= 98,5% 

PORTA DE PLANXA: 

La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat. 

Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els 

mecanismes d'apertura. 

DAU DE FORMIGÓ: 

Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat. 

No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia. 

PAL DE PLANXA: 

Toleràncies: 

- Alçària: ± 1 mm 

- Diàmetre: ± 1,2 mm 

- Rectitud: ± 2 mm/m 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PAL O PORTA DE PLANXA: 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 



 

 

 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 

d'estar en contacte amb el terra. 

DAU DE FORMIGÓ: 

No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 

B83 - MATERIALS PER A APLACATS 

B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B83Z1100. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Materials auxiliars per a aplacats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 

- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats 

- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària 

- Estructura de suport per a  panells compostos d’alumini, feta amb perfils verticals omega d’alumini  50x50 

mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d’alumini,  i  estructura  horitzontal de 

tubs d’alumini, i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica 

PERFILERIA: 

Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin pròpies. 

No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els forats necessaris 

per la seva fixació mecànica al parament. 

El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de  tenir esquerdes, 

exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents 

(segons les normes EN 10326 o EN 10327): 

- Recobriment protector de zinc: Z275, Z140, Z100 

- Recobriment protector de zinc-alumini: ZA130, ZA095 

- Recobriment protector d’alumini-zinc: AZ150, AZ100 

El fabricant ha d’estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l’amplària nominal 

Els perfils que constitueixen l’estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de  

la següent manera: 

- La expressió “perfilería metálica” 

- Referència a la norma europea EN 14195 

- La descripció específica del fabricant 

- La classe de recobriment de protecció 

- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l’ordre següent: 

- Dimensions de la secció transversal 

- Gruix 

- Llargària 

Els perfils han d’anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim: 

- Referència a la norma europea EN 14195 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant 

- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 

de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

Toleràncies: 



 

 

 

- Llargària del perfil (L): 

- L =< 3 000 mm: ± 3 mm 

- 3 000 < L =< 5 000 mm: ± 4 mm 

- L >= 5 000 mm: ± 5 mm 

- Amplària del perfil: ± 0,5 mm 

- Amplària de l’ala: 

- Ala compresa entre dos plecs: ± 0,5 mm 

- Ala compresa entre plec i vora tallada: ± 1,0 mm 

- Angle format per l’ala i l’anima: ± 2º 

- Rectitud del perfil: < L/400 (L=llargària nominal) 

- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d’una superfície plana 

l’extrem no travat del perfil) 

Gruix de la planxa: >= 0,6 mm 

GANXO D'ACER GALVANITZAT: 

La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part davantera ha de 

garantir la subjecció de les peces de l'aplacat. 

Diàmetre: >= 0,5 cm 

Llargària de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm 

PLATINA: 

La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes. 

La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants doblegades en 

sentit contrari o amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge. 

Límit elàstic de l'acer: 420 N/mm2 

Llargària: >= 7 cm 

Gruix: >= 0,3 cm 

Alçària:  >= 2,5 cm 

Llargària de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm 

ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS: 

Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions mecàniques. 

Els perfils verticals són de tipus omega, d’alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix.  

Els suports han de ser peces en forma d’U de planxa d’alumini, amb perforacions per fixar els perfils 

verticals, i perforacions per a fixar els suports a la obra de fàbrica de l’edifici. Les perforacions han de ser 

colises, per tal de regular la posició dels perfils i els suports. 

La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d’alumini, i fixacions mecàniques adaptats al  

tamany de les safates, per tal de reforçar-les horitzontament. 

Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a la DT. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PERFILERIA: 

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 

El subministrador ha d’aportar 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: 

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

¦ Producte  ¦ Ús previst ¦ Característiques ¦ Sistema ¦ 

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

¦ ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc ¦ 3/4 ¦ 

¦ ¦ cificacions de reacció al foc ¦---------------------¦ ------- ¦ 

¦ Perfileria ¦ ¦ Altres ¦ 4 ¦ 

¦ metàl.lica ¦------------------------------------¦---------------------¦ --------- ¦ 

¦ ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots  ¦ 4 ¦ 

¦ ¦ nats anteriorment ¦ ¦ ¦ 

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

- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 

realitzat pel laboratori notificat 

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre la perfileria de 

manera visible (o si no és possible, sobre l’etiqueta, l’embalatge, o la documentació comercial que 

acompanya al producte) i ha d’anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 



 

 

 

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

- Referència a la norma europea EN 14195 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 

- Resistència a flexió, valor declarat 

- Reacció al foc, Classe 

- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

GANXO I PLATINA: 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

GANXO, PLATINA I PERFILERIA: 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS: 

m2 de superfície a aplacar d’acord amb la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PERFILERIA: 

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

 

B89 - MATERIALS PER A PINTURES 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B89ZPE00,B89ZB000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de  coles  cel·lulòsiques  o 

anilàcies i pigments resistents als àlcalis 

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç 

apagada 

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat 

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i 

pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una 

dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents 

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments 

resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del 

dissolvent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles   o 

modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a  la  intempèrie, 

dissolta en dissolvents adequats 

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 

fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que 

cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 



 

 

 

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió   

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 

PINTURA A LA COLA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits  

durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer    

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: 2 h 

- Totalment sec: 4 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable. 

- Adherència (UNE 48-032): <= 2 

PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 

procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir 

propietats microbicides. 

PINTURA AL CIMENT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 

pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 

PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits 

durs 

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa 

uniforme després de l’assecat 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 30 

- Totalment sec: < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48-032): <= 2 

PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de  

putrefacció, pells ni materies extranyes. 

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer    

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres 

- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 1 h 

- Totalment sec: < 2 h 

- Pes específic: 

- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3 

- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3 

- Rendiment: > 6 m2/kg 

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 



 

 

 

- Adherència (UNE 48-032): <= 2 

- Capacitat de recobriment (UNE 48-259): Relació constant >= 0,98 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir 

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 

Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 

Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir 

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir 

PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de  tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró        

o procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 4 h 

- Totalment sec: < 14 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 

pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 1 h 

- Totalment sec: < 6 h 

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits  

durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva  aplicació  amb brotxa. Ha  de fer  córrer la brotxa,  

ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 3 h 

- Totalment sec: < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5% 

- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48-032): <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys moderats 

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits  

durs ni flotació de pigments. 



 

 

 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva  aplicació  amb brotxa. Ha  de fer  córrer la brotxa,  

ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 3 h 

- Totalment sec: < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48-032): <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ │A les 24 h│ Al cap de 7 dies│ 

│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│ 

│Adherència al quadriculat: 

│Impacte directe o indirecte: 

│ 

│ 

100% │ 

│ 

100% │ 

│ 

│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │ Bé │ Ha de complir │ 

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

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir 

- Resistència química: 

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies 

- A l'oli de cremar: Cap modificació 

- Al xilol: Cap modificació 

- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies 

- A l'aigua: 15 dies 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva  aplicació  amb brotxa. Ha  de fer  córrer la brotxa,  

ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 3 h 

- Totalment sec: < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48-032): <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits 

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 

pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 

Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 

pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 



 

 

 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 20 min 

- Totalment sec: < 1 h 

ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 30 min 

- Totalment sec: < 2 h 

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 

ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 

pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 30 min 

- Totalment sec: < 10 h 

Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als 

hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió: >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura: 80°C 

PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits  

durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres 

- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 1 h 

- Totalment sec: < 2 h 

- Pes específic: < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48-032): <= 2 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir 

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir 

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir 

- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 

ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 



 

 

 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol,  dins del seu envàs tancat i  sense contacte  

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

A cada envàs hi ha d'haver les dades  següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Toxicitat i inflamabilitat 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol,  dins del seu envàs tancat i  sense contacte  

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Temps d'estabilitat de la barreja 

- Temperatura mínima d'aplicació 

- Temps d'assecatge 

- Rendiment teòric en m/l 

- Color 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol,  dins del seu envàs tancat i  sense contacte  

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 

B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B8ZAA000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format 

per una solució de poliamina, poliamida o d'altres 



 

 

 

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada  eventualment  

amb oli de llinosa 

- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb  olis  i  

dissolvents 

- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 

- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà  

soles o modificades 

- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 

- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en  

ser barrejades amb un activador 

- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè 

amb dissolvents i altres additius 

- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per  a  paviments  delicats,  es  composa bàsicament 

de tensioactius aniònics i sabons. 

- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, 

de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics 

- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i 

insecticides per a evitar el to blavós i el podriment 

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos 

- Solució de silicona 

- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 

- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius 

modificadors de la brillantor 

- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 

modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats 

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o 

modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat 

- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades 

- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 

- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants   

de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats 

VERNÍS: 

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha    

de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

VERNÍS GRAS: 

Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 

VERNÍS SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 

Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 

durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 5 h 

- Totalment sec: < 12 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48-032): <= 2 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys moderats 

VERNÍS DE POLIURETÀ: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 

durs 



 

 

 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 1 h 

- Totalment sec: < 10 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48-032): <= 2 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ │A les 24 h│ Al cap de 7 dies│ 

│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│ 

│Adherència al quadriculat: 

│Impacte directe o indirecte: 

│ 

│ 

100% │ 

│ 

100% │ 

│ 

│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │ Bé │ Ha de complir │ 

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

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033): Fins a 250°C 

- Resistència química: 

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies 

- A l'oli de cremar: Cap modificació 

- Al xilol: Cap modificació 

- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies 

- A l'aigua: 15 dies 

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts 

Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h 

VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h 

VERNÍS FENÒLIC: 

Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h 

VERNÍS D'UREA-FORMOL: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 

durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 30 min 

- Totalment sec: < 3 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48-032): <= 2 

BREA EPOXI: 

El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA  

16 02 26). 



 

 

 

Relació resina epoxi/quitrà: 40/60 

Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C 

Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h 

Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres 

Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir 

Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits  

durs ni flotació de pigments. 

- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític 

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6% 

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 1 h 

- Totalment seca: < 6 h 

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3 

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68): 

>= 150 h 

- Adherència (UNE 48-032): <= 2 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 1 h 

- Totalment seca: < 18 h 

Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3 

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 45 min 

- Totalment seca: < 4 h 

Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 15 min 

- Totalment seca: < 2 h 

Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg 

IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 

durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer  córrer la brotxa i  

ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 30 min 

- Totalment seca: < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48-032): <= 2 



 

 

 

IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer  córrer la brotxa i  

ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 15 min 

- Totalment seca: < 1 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Gruix de la capa: 4 - 10 micres 

- Adherència (UNE 48-032): <= 2 

LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT: 

Dilució del 25 al 50% 

Un cop aplicat no ha d’alterar el color del material sobre el qual s’ha aplicat 

pH (c.c.): 10,5 

PINTURA DECAPANT: 

Ha de ser d'evaporació ràpida. 

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 

Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 

POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 

Temps d'assecatge: <= 30 min 

Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h 

Pes específic: 13 kN/m3 

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 

Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 

durs. 

Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. 

Adherència (UNE 48-032): <= 2 

SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 

pH sobre T.Q.:7,75 

SEGELLADORA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits  

durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha        

de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: 30 min - 4 h 

- Totalment seca: < 12 h 

- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48-032): <= 2 

SOLUCIÓ DE SILICONA: 

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha  de  

impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula. 

Rendiment: > 3 m2/l 

Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En pots o bidons. 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Acabat, en el vernís 

- Codi  d'identificació 



 

 

 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Color, en el vernís de poliuretà de dos components 

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 

- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol,  dins del seu envàs tancat i  sense contacte  

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 

B96 - MATERIALS PER A VORADES 

B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B965A6D0,B965A3C0. 

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 diferències 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 mecàniques 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. 

A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent 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 d’aportar 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 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 

 
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES 

B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 



 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B97422E1. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la 

cara plana. 

No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 

Absorció d'aigua (UNE 127-002): <= 7,5% 

Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 

- Cara a tracció: >= 5 N/mm2 

- Dors a tracció: >= 4 N/mm2 

Gelabilitat (UNE 127-004): Absència de senyals de trencament o deteriorament 

Toleràncies: 

- Dimensions: ± 1 mm 

- Gruix: ± 3 mm 

- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi: ± 0,4 mm 

- Rectitud d'arestes: ± 0,4 mm 

- Balcaments: ± 0,5 mm 

- Planor: ± 0,4 mm 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Embalades en palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y  recepción  en 

obra. 

 

B99 - MATERIALS PER A ESCOCELLS 

B99Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B99Z17K0. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Bastiment o tapa metàl·lics per a col·locar com a protecció d'escocell. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a tapa d'escocell 

- Tapa d'escocell de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat 

- Tapa d'escocell de dues o quatre peces de ferro colat, mecanitzades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Toleràncies: 

- Dimensions (sempre que l'encaix entre el bastiment i la tapa sigui correcte): ± 2 mm 

- Balcaments del bastiment o la tapa: ± 3 mm 

BASTIMENT: 

El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de portar dues potes d'ancoratge a cada costat. 

Dimensions exteriors del bastiment: Dimensions nominals + 6 mm 

Protecció de galvanització: >= 225 g/m2 



 

 

 

TAPA D'ESCOCELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT: 

Cada peça ha d’estar formada per un entramat de planxa desplegada, un marc perimetral i platina de 

reforç. 

El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 

Tipus d'acer: S235JR 

Diàmetre del cercle per a l'arbre: >= 30 cm 

Planxa d'acer desplegat: 60 x 25 x 6 x 3 mm 

Càrrega mínima estàtica admissible: >= 5 kN/m2 

Protecció de galvanització: >= 225 g/m2 

TAPA D'ESCOCELL DE DUES O QUATRE PECES DE FERRO COLAT: 

Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades entre elles amb cargols. 

Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de portar dos elements  connectors a  cada  junt. 

El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 

Gruix: >= 3 cm 

Diàmetre del cercle per a l'arbre: >= 30 cm 

Resistència a la tracció: >= 160 N/mm2 

Resistència a la compressió: >= 550 N/mm2 

Resistència a la flexió: >= 340 N/mm2 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

 
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT 

AMB RESINA 

B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B9CZ1000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo. 

S'han considerat els materials següents: 

- Beurada blanca 

- Beurada de color 

- Suports de morter o de PVC 

- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC 

BEURADA: 

Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics,  

amb l'addició d'aigua en la proporció especificada. 

Les beurades de color han de tenir pigments colorantes. 

Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un  

cop elaborada. 

La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment. 

Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment. 

PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA: 



 

 

 

Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les 

superposades i aconseguir alçàries diferents. 

La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 

Diàmetre: 15 - 18 cm 

Alçària: 5 - 7 cm 

Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2 

PEÇA DE SUPORT SUPERIOR: 

Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la 

col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes. 

A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o intermèdia. 

La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 

Diàmetre: 11 - 13 cm 

Alçària: 3 - 5 cm 

Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BEURADA: 

Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte 

contingut. 

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs. 

SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER: 

Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments. 

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops. 

SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC: 

Subministrament: Embalades. 

Emmagatzematge: En el seu envàs. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 

B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B9H17110. 

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. 

 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BB1 - BARANES 

BB12 - BARANES D'ACER 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BB1218A0. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 



 

 

 

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 

S'han considerat els tipus de baranes següents: 

- De perfils buits d'acer 

- De perfils IPN 

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica  

del projecte. 

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 

S'admet també la unió amb cargols autoroscants en  el cas que el perfil tingui plecs fets especialment   

per a allotjar les femelles dels cargols. 

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos  

a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de 

diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 

Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 

Toleràncies: 

- Llargària del perfil: ± 1 mm 

- Secció del perfil: ± 2,5% 

- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 

- Torsió del perfil: ± 1°/m 

- Planor: ± 1 mm/m 

- Angles: ± 1° 

BARANES DE PERFILS IPN: 

Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent. 

La separació entre muntants ha de ser <= 2 m 

Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte. 

Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials. 

El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de 

tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 

Tipus d'acer: S275JR 

Protecció de galvanització: >= 400 g/m2 

Puresa del zinc: >= 98,5% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i 

amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

BARANES DE PERFILS IPN: 

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el 

símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

BBA1 - MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 



 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBA1M000,BBA11000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 

S'han considerat les pintures següents: 

- Pintura reflectora 

- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 

PINTURA REFLECTORA: 

Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 

No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 

En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament 

homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 

Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres 

mitjans mecànics (MELC 12.03). 

La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en  

el to del color ni en la brillantor. 

El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 

Temps d'assecatge (UNE 135-202): < 30 min 

Sagnat (MELC 12.84): >= 6 

Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell 

Reflectància (MELC 12.97): >= 80 

Poder de cubrició (UNE 48-081): >= 0,95 

Consistència (MELC 12.74): 80-100 U.K. 

Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2 unitats 

Conservació dins l'envàs: bo 

Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083): <= 5 U.K. 

Estabilitat dilució (MELC 12.77): >= 15% 

Aspecte: bo 

Flexibilitat (MELC 12.93): bona 

Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91): bona 

Envelliment artificial: bo 

Toleràncies: 

- Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2 

- Pes específic (MELC 12.72): ± 3 

- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 Munsell per a grisos 

- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell per a grisos 

- Consistència (UNE 48-076): ± 10 U.K. 

- Contingut en lligant (UNE 48-238): ± 2% 

- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178): ± 1% 

- Densitat relativa (UNE 48-098): ± 2% 

- Poder de cubrició (UNE 48-081): <= 0,01 

PINTURA NO REFLECTORA: 

Tipus d'oli: soja 

Tipus de lligant: soja/clorcautxú 

Pes específic: 15 kN/m3 

Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs 

Temps d'assecatge: 

- Sense pols: 30 min 

- Sec: 2 h 

- Dur: 5 dies 

- Repintat: >= 8 h 

Dissolvents utilitzables: universal/toluol 

Rendiment: 2,5 m2/kg 

Toleràncies: 

- Pes específic: ± 1 kN/m3 

- Viscositat Stomer a 25°C: ± 1 unitat krebs 



 

 

 

- Rendiment: ± 0,5 m2/kg 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 

Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no  exposats al sol.  No 

s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: 

Materiales. Ensayos de laboratorio. 

 

BBC - ABALISAMENT 

BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBC19000,BBC12302,BBC1A000,BBC1GFJ2. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la finalitat que  siguin 

fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes 

puguin provocar. 

S'han considerat els elements següents: 

- Con de plàstic reflector 

- Tetrapode de plàstic reflector 

- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 

- Cinta d’abalisament reflectora o no 

- Garlanda reflectora 

- Garlanda lluminosa 

- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 

- Tanca metàl.lica, móbil 

- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 

Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona 

visibilitat i comprensió. 

La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 

Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva col.locació en posició 

vertical. 

LLUMS: 

Ha de disposar d’un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 

Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 

L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu 

recanvi. 

La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va destinada, en funció 

de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva  percepció  inclus  en condicions 

climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 

Els lents han de ser resistents als cops. 

PIQUETA: 

La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 

L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 



 

 

 

CINTA: 

Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a  

la que va destinada. 

La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 

El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 

GARNALDA: 

Ha d’estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 

La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que  puguin  perjudicar  la  

percepció de la senyal. 

La distància entre plaques ha de ser regular. 

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu 

funcionament correcte. 

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 

exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2 

Puresa del zinc: >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 

- Planor: ± 1 mm/m 

- Angles: ± 1 mm 

BARRERA DE PVC: 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del  elements  que  formen la 

barrera i la seva col.locació en posició vertical. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

LLUMS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A 

l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 

Ha d’anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 

d'estar en contacte amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción  de  Carreteras  8.3.-IC: 

Señalización de Obras. 

*UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de 

peligro y balizamiento. 

 
 

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

BBM1 - SENYALS 



 

 

 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBM1EH52,BBM1EH62. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 

S'han considerat els elements següents: 

- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 

S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 

- Amb pintura no reflectora 

- Amb làmina reflectora d'intensitat normal 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer galvanitzat, 

recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora. 

La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de  ser 

aprovada per la DF. 

La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 

Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 

Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del "Reglamento de 

Circulación”. 

Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a  suport, 

compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 

Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 

En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 

Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135310 i UNE 

135313. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 

El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 

Gruix del caixetí: 1,8 mm 

Gruix de la placa: 1,8 mm 

Amplària del reforç perimetral: 25 mm 

Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310): 256 g/m2 

Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310): Ha de complir 

Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc: 98,5% 

Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 

Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 

Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 

- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 

135331 

- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 

- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 

imperfecció superficial 

Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 

- Brillantor especular a 60°C: > 50% 

- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 

- Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense rotura 

- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 

- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 

- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 

- Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7 



 

 

 

- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 

- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 

- Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9. 

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 

Toleràncies: 

- Compliran la Euronorma 143 

PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 

Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, segons la 

seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 

- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre 

incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els  colors  apropiats.  Aquesta resina, 

per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per  calor que 

estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre 

encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant 

transparent amb la pigmentació adequada. Aquesta resina, per la part posterior, estarà  sellada i dotada 

d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una   làmina de paper amb 

silicona o de polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la cara 

interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de reflexar la llum incident   en 

amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per a les 

diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per  al 

color blanc. 

Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari. 

Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i  UNE 

48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 

Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de 

superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 

La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i  el 

toluè. 

La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció 

superficial. 

Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de complir les 

especificacions establertes a la norma UNE 135330. 

Resistència a l'impacte (UNE 48184): Sense clivelles ni desenganxades 

Adherència al substrat (UNE 135330): Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 135-330): Ha de complir 

Resistència al fred (UNE 135-330): Ha de complir 

Resistència a la humitat (UNE 135-330): Ha de complir 

Resistència als detergents (UNE 135-330): Ha de complir 

Resistència a la boira salina (UNE 135-330): Ha de complir 

Envelliment accelerat (UNE 135-330): Ha de complir 

Condicions de la làmina reflectora: 

- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 

- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 

- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 

- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°) 

- Retracció: 

- Al cap de 10 min: < 0,8 mm 

- Al cap de 24 h: < 3,2 mm 

- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 

- Allargament: > 10% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A 

l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 



 

 

 

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb  el  terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

*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  diciembre  de  1999  por  la  que  se  actualiza  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

*Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 

1984. 

*UNE 135310:1991 Señales  metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de  

acero galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa. 

*UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes mediante 

làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 

*UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. 

Pinturas. Características y métodos de ensayo. 

 
 

BBM3 - CARTELLS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBM31100. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Rètols per a senyalització. 

S'han considerat els materials següents: 

- Alumini extruït 

- Acer galvanitzat 

S'han considerat els acabats següents: 

- Amb pintura no reflectora 

- Amb làmina reflectora 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 

No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 

Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a  suport, 

compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 

Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 

En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 

Els elements de suport i ancoratge han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent. Han d'estar 

preparats per a la unió amb l’element mitjançant cargols o abraçadores. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 

El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 

Les lamel·les han d'estar recobertes amb l'acabament que els hi sigui propi de pintura no reflectora, o 

làmina reflectora d'intensitat normal o alta. 

Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 



 

 

 

Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació: >= 505 g/m2 

Puresa del zinc: 98,5% 

Adherència del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir 

Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir 

ACABAT DE L'ELEMENT AMB PINTURA NO REFLECTORA: 

Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 

- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 

135331 

- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 

- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 

imperfecció superficial 

Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 

- Brillantor especular a 60°C: > 50% 

- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 

- Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense rotura 

- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 

- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 

- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 

- Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7 

- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 

- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 

- Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9. 

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 

ACABAT DE L'ELEMENT AMB LÀMINA REFLECTORA: 

Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, segons la 

seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 

- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre 

incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els  colors  apropiats.  Aquesta resina, 

per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per  calor que 

estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre 

encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant 

transparent amb la pigmentació adequada. Aquesta resina, per la part posterior, estarà  sellada i dotada 

d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una   làmina de paper amb 

silicona o de polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la cara 

interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de reflexar la llum incident   en 

amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per a les 

diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per  al 

color blanc. 

Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari. 

Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i  UNE 

48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 

Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de 

superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 

La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i  el 

toluè. 

La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció 

superficial. 

Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de complir les 

especificacions establertes a la norma UNE 135330. 

Resistència a l'impacte (UNE 48184): Sense clivelles ni desenganxades 

Adherència al substrat (UNE 135330): Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 135-330): Ha de complir 

Resistència al fred (UNE 135-330): Ha de complir 

Resistència a la humitat (UNE 135-330): Ha de complir 

Resistència als detergents (UNE 135-330): Ha de complir 



 

 

 

Resistència a la boira salina (UNE 135-330): Ha de complir 

Envelliment accelerat (UNE 135-330): Ha de complir 

Condicions de la làmina reflectora: 

- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 

- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 

- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 

- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°) 

- Retracció: 

- Al cap de 10 min: < 0,8 mm 

- Al cap de 24 h: < 3,2 mm 

- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 

- Allargament: > 10% 

RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 

El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'alumini extruït, de 175 mm d'amplària, amb un reforç 

perimetral de 40 mm, unides entre elles i l’element de suport mitjançant un conjunt de grapes d'alumini. 

Resistència a la tracció (UNE 7-474 (1)): >= 150 N/mm2 

Límit elàstic (UNE 7-474 (1) ): >= 110 N/mm2 

Allargament (UNE 7-474 (1) ): >= 7% 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 60 

Gruix de les lamel·les d'alumini: 2,5 mm 

Toleràncies: 

- Amplària: ± 1,10 mm 

- Amplària del reforç perimetral: ± 0,66 mm 

- Gruix:  ± 0,15 mm 

- Planor:  ± 0,8 mm 

- Angles: ± 2° 

- Rectitud: ± 0,2% 

RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 

El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'acer conformat en fred i galvanitzat en calent, de 175 

mm d'amplària, amb una sèrie de plegats longitudinals a 90° que formen un reforç perimetral de       30 mm, 

unides entre elles i l’element de suport mitjançant un conjunt de grapes d'acer galvanitzat. 

Resistència a la tracció (UNE 36-130): >= 270 N/mm2 

Protecció del galvanitzat de les lamel·les (UNE 135-310): >= 256 g/m2 

Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310): Ha de complir 

Puresa del zinc: >= 99% 

Gruix de les lamel·les d'acer: 1,2 mm 

Toleràncies: 

- Corbatura longitudinal (efecte sable) (L = llargària lamel·la): ± 0,15% L 

- Planor:  ± 1,5 mm 

- Gruix:  ± 0,13 mm 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A 

l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb  el  

terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

*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  diciembre  de  1999  por  la  que  se  actualiza  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la 

Instrucción de Carreteras. 

RÈTOLS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 

*Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 

1984. 

*UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes mediante 

làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 

RÈTOLS AMB PINTURA NO REFLECTORA: 

*UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. 

Pinturas. Características y métodos de ensayo. 

RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 

UNE 135321:1998 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. 

Fabricación, características y métodos de ensayo. 

RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 135320:1999 Señales metálicas de circulación. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipo A. 

Características y métodos de ensayo. 

 

 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 

BD3 - CAIXES PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BD3Z2665,BD351430,BD3Z2555. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Caixa sifònica formada per un cos de PVC no plastificat amb  tapa  cega  d’acer  inoxidable,  o  amb reixeta 

sifònica, o registre amb cos de PVC i tapa amb embellidor d’acer inoxidable. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composa el accessori, així com que  les 

característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels accessoris compleixen la norma UNE-

EN 1329. 

El cos ha de ser de dues peces, que permetin regular la seva alçada. 

La tapa d'acer inoxidable ha de ser telescòpica, de posició ajustable entre 3 mm i 50 mm. Ha d'anar 

muntada per mitjà de rosca i ha de portar junt elàstic. 

La reixeta ha d'estar perforada per a poder desguassar. El desguàs ha de tenir el mateix tancament 

hidràulic que la resta d'entrades. 

Diàmetre del cos: >= 100 mm 

Gruix de les parets: >= 3 mm 

Alçària del tancament hidràulic: >= 50 mm 

Característiques del PVC (UNE 53-114): Ha de complir 

 

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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo)  no 

plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 



 

 

 
 
 

BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 

BD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BD5H813A. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals de recollida d’aigua als 

paviments, per a zones de circulació utilitzades per vianants o vehicles, amb la part proporcional 

d’accessoris extrems i de connexió a al xarxa de sanejament i la reixa o tapa superior. 

S’han considerat els següents elements de cobriment de la canal: 

- Reixa de fosa 

- Reixa d’acer inoxidable 

- Reixa d’acer galvanitzat 

- Tapa de formigó amb ranures  laterals 

S’han considerat els següents tipus de canal: 

- Sense pendent 

- Amb pendent contínua 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El cos de la canal ha d’estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut per un procés 

d’emmotllament i curat del formigó. 

No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 

Les canals han de tenir una amplada interior constant. 

Les canals sense pendent han de tenir l’alçada interior constant, i les canals amb pendent han de tenir   

un increment de l’alçada interior constant. 

Els extrems de les peces de la canal han d’acabar amb un tall perpendicular a l’eix, amb un encaix 

encadellat. 

Les canals amb pendent han de disposar de peces de  diferent  alçada,  modulades  per  tal  que  

permetin fer una canal amb pendent interior uniforme, amb la cara superior horitzontal. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que no disminueixin la 

qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs. 

La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-les. 

Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es puguin 

desplaçar lateralment. 

S’han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d’enclavament, amb una característica de 

disseny específica o amb una massa suficient que n’asseguri l’estabilitat. 

Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433: 

- A 15: zones de vianants 

- B 125: voreres, zones de vianants i zones d’estacionament de vehicles 

- C 250: vorals i cunetes de carreteres o carrers 

- D 400: zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles 

- E 600: zones de trànsit de vehicles pesats 

- F 900: zones amb càrregues molt grans 

El fabricant ha de garantir que el conjunt  de canal i reixa  o tapa col·locada compleixen les condicions    

de la UNE-EN 1433. 

Les reixetes i les tapes han d’estar marcades com a mínim amb la següent informació: 

- Referència a la norma EN 1433 

- La classe a la que pertanyen 

- Nom i/o marca d’identificació del fabricant de la reixeta o tapa 

- Nom i/o marca d’identificació del fabricant de la unitat de reixeta 

- Data de fabricació 

- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

El cos de la canal ha d’estar estar marcat com a mínim amb la següent informació: 

- Referència a la norma EN 1433 

- La classe a la que pertany 

- Nom i/o marca d’identificació del fabricant 



 

 

 

- El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar les càrregues 

verticals i horitzontals, I per a les canals que no necessiten aquest suport) 

- Data de fabricació 

- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat 

- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie 

- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

Toleràncies: 

- Llargària interior (L): 

- Per a L =< 1 000 mm: ± 2 mm 

- Per a 1 000 < L =< 4 000 mm: ± 4 mm 

- Per a L > 4 000 mm: ± 5 mm 

- Amplària interior (b): 

- Per a b =< 500 mm: ± 2 mm 

- Per a 500 < b =< 500 mm: ± 3 mm 

- Alçària interior (h): 

- Per a h =< 200 mm: ± 2 mm 

- Per a h > 200 mm: ± 1% amb un màxim de ± 3 mm 

- Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament: 

- Obertura neta =< 400 mm: ± 7 mm 

- Obertura neta > 400 mm: ± 9 mm 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

El subministrador ha d’aportar 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 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 

realitzat pel laboratori notificat 

A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació: 

- Nom o marca d’identificació i l’adreça social del fabricant 

- Els dos últims dígits de l’any en que s’ha fet el marcatge 

- Referència a la norma EN 1433 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc d’instal.lació 

- Característiques cobertes per la norma EN 1433 

- Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433) 

- Estanquitat a l’aigua 

- Durabilitat 

Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1433:2003 Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones. 

Clasificación, diseño y requisitos de ensayo, marcado y evaluación de conformidad. 

UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y 

vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. 

UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y 

vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. 

 
 

BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BD5ZJJJ0,BD5ZU030. 



 

 

 
 

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 reixa practicable o fixa per a embornals 

- Bastiment de perfil d’acer, amb o sense traves 

- Reixa practicable o fixa 

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 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 

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’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 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. 

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 

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. 

REIXA: 

Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d’estar determinades en funció de la capacitat de 

desgüàs de la reixa i han d’estar uniformement repartits en l’obertura lliure. 

La superfície d’absorció no ha de ser menor que el 30% de l’obertura lliure. 

L’amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l’especificat en l’apartat 7.9.1 i 

7.9.2 de la UNE-EN 124. 

BASTIMENT: 

Ha de ser pla i ben escairat. 

Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 

Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si  el 

bastiment és rectangular i tres si és circular. 

Separació entre potes d'ancoratge: <= 60 cm 

Llargària dels elements de fixació: >= 30 mm 

Toleràncies: 

- Alçària del bastiment: ± 1,5 mm 

- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte): <= 0,25% llargària 

- Rectitud dels perfils: Fletxa: <= 0,25% llargària 

- Dimensions exteriors del bastiment: ± 2 mm 

BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 

Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material. 

Separació entre traves: <= 100 cm 

Dimensions del tub de travada: 20 x 20 mm 

Alçària del passamà de travada: 60 mm 

REIXA FIXA: 

Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si  el 

bastiment és rectangular i tres si és circular. 

Separació entre potes d'ancoratge: <= 60 cm 

Llargària dels elements de fixació: >= 30 mm 

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 TANCAMENT D’ACER: 

Gruix: >= 2,75 mm 

Gruix i massa del galvanitzat: 

- Gruix de l’acer >= 2,75 a < 5 mm: >= 50 micres i 350 g/m2 

- Gruix de l’acer >= 5 mm: >= 65 micres i 450 g/m2 

ELEMENTS DE FOSA: 

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% 

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 

El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 

El recobriment de zinc ha d’estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques. 

Límit elàstic de l'acer: >= 240 N/mm2 

Resistència a tracció de l'acer: >= 340 N/mm2 

Massa de recobriment del galvanitzat: >= 360 g/m2 

Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
BASTIMENT: 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i 

amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o 

danys que alterin les seves característiques. 

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 de l'element 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. 
 

 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 

BD75 - TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 



 

 

 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BD759000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un procés  d'emmotllament 

i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges  de ciments de  diferents 

tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 

L’element ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han d'acabar amb un 

tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 

No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin imperfeccions  del 

procés d'emmotllament. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la 

qualitat de l’element, ni la capacitat de desguàs. 

La DF pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament d'una mostra  

de  cada  remesa.  L'assaig  s'ha  de  fer  segons  el  "Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales para 

tuberías de Saneamiento de poblaciones" del MOPU. 

Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ DN │Resistència a l'aixafament │ Gruix │Toleràncies del DN │ 

│(cm) │ (kg/m) │ (mm) │ (mm) │ 

│─────│───────────────────────────│────────│────────────────────│ 

│ 20 │ >= 2500 │ >= 25 │ ± 4 │ 

│ 30 │ >= 2500 │ >= 35 │ ± 4 │ 

│ 40 │ >= 2500 │ >= 40 │ ± 4 │ 

│ 50 │ >= 3000 │ >= 45 │ ± 5 │ 

│ 60 │ >= 3600 │ >= 52 │ ± 6 │ 

│ 70 │ >= 4200 │ >= 59 │ ± 7 │ 

│ 80 │ >= 4800 │ >= 66 │ ± 7 │ 

│ 90 │ >= 4800 │ >= 70 │ ± 7 │ 

│100 │ >= 4900 │ >= 74 │ ± 7 │ 

│120 │ >= 5500 │ >= 82 │ ± 7 │ 

│150 │ >= 6000 │ >= 95 │ ± 8 │ 

│200 │ >= 6000 │>= 120 │ ± 10 │ 

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

Llargària: >= 100 cm 

Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: <= 0,012 

Resistència característica estimada a compressió del formigó als 28 dies proveta cilíndrica: >= 27,5 

N/mm2 

Estanquitat a 1 bar de pressió interior (T.H.M.): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 

Pressió interior de trencament: >= 2 bar 

Toleràncies: 

- Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 

- Llargària nominal: ± 2% 

- Gruix nominal: ± 5%, <= 3 mm 

- Rectitud: ± 5 mm/m, <= 10 mm 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Diàmetre nominal 

- Pressió de treball o indicació: Sanejament 

- Identificació de la sèrie o data de fabricació 

Emmagatzematge: Protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalment sobre superfícies planes o 

bé apilats de manera que la càrrega no superi el 50% de la resistència a l'aixafament del tub. 



 

 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BD7FA370,BD7FQ410,BD7F7370,BD7FS9B0,BD7FSAB0. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col.lectors 

- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 

- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 

- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 

Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha   

d'estar soldada químicament. 

La cara interior del tub ha de ser llisa. 

La cara exterior del tub ha de ser nervada. 

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que 

rebrà quan estigui en servei. 

Característiques de la banda de PVC: 

- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 

- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 

- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 

- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 

- Allargament a la rotura: >= 80% 

- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 

- Opacitat: 0,2% 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 

L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i 

d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 

El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 

La paret del tub ha de ser opac. 

Característiques mecàniques: 

- Resistència a l’impacte: d’acord amb UNE-EN 1452-2. 

- Resistència a la pressió interna: d’acord amb UNE-EN 1452-2. 

Característiques físiques: 

- Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= 80°C d’acord amb assaig UNE-EN 727 

- Retracció longitudinal: <= 5% d’acord amb assaig UNE-EN 743. 

- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d’acord  

amb assaig UNE-EN 580. 

Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1452-2. 

Els elements han d’anar marcats o impresos directament  sobre el tub a intervals  d’1m. de forma que  

sigui llegible després d’emmagatzemar-los, exposició a l’intempèrie i instal.lació, i mantenir-se llegible 



 

 

 

durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement 

sobre l’aptitud del tub. 

El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

- Número normativa (UNE-EN 1456-1) 

- Nom i/o marca comercial 

- Material (PVC-U) 

- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 

- Pressió nominal 

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant 

produeix en diferents ciutats). 

- Número de la línia d’extrusió 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior: 

- 25-32-40-50: 0,2 mm. 

- 63-75-90: 0,3 mm. 

- 110-125: 0,4 mm. 

- 140-160:   0,5 mm 

- 180-200:   0,6 mm 

- 225:   0,7 mm 

- 250:   0,8 mm 

- 280:   0,9 mm 

- 315: 1,0 mm 

- 355: 1,1 mm 

- 400: 1,2mm 

- 450: 1,4mm 

- 500:   1,5 mm 

- 560:   1,7 mm 

- 630:   1,9 mm 

- 710-800-900-1000: 2,0 mm 

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 

- Longitud i embocadures: d’acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 

L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i 

d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 

Aquests tubs es col.locaran d’acord amb un codi d’aplicació: 

- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i accessoris estan 

enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües residuals de d’edifici. 

- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a més d’1m de l’edifici al que es connecta el sistema de 

canalització enterrada. 

Característiques mecàniques: 

- Resistència a l’impacte: d’acord amb assatjos especificats en UNE-EN 1401-1 

Característiques físiques: 

- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D’acord amb assaig UNE-EN 727 

- Retracció longitudinal en calent <=5%. D’acord amb assaig UNE-EN 743 

- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d’acord  

amb assaig UNE-EN 580. 

Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1401-1. 

Els elements han d’anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma  que  sigui  llegible  després 

d’emmagatzemar-los, en exposició a l’intempèrie i en la instal.lació, i mantenir-se llegible durant la vida del 

producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del 

tub. 

El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 

- Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD) 

- Nom i/o marca comercial 

- Dimensió nominal 

- Gruix mínim de la paret o SDR 

- Material (PVC-U) 



 

 

 

- Rigidesa anular nominal 

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant 

produeix en diferents ciutats. 

- Prestacions en clima fred (si és el cas) 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior: 

- 110-125:  0,3mm. 

- 160: 0,4 mm 

- 200-250: 0,5 mm 

- 315: 0,6 mm 

- 355-400: 0,7 mm 

- 450: 0,8 mm 

- 500: 0,9 mm 

- 630: 1,1 mm 

- 710:  1,2mm 

- 800:   1,3 mm 

- 900:   1,5 mm 

- 1000: 1,6 mm 

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d’acord amb taules UNE-EN 1401-1 

- Longitud útil o efectiva no ha d’ésser inferior a la declarada pel fabricant. 

- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l’eix del tub. 

d’acord amb UNE-EN 1401-1. 

 

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, s'han de capicular les esbocadures per capes    o 

bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser 

<= 1,5 m. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 

aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 

accesorios y el sistema. 

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 

UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 

presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 

el sistema. 

TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 

BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BDD153A0. 



 

 

 
 

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’ús 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 superfície 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 

Quantía mínima 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’orofici 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 

Tots els mòduls, 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 

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 d’aportar 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 llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  

Estructural (EHE). 

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. 

 
 

BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 



 

 

 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BDDZ3150. 

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 

- 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 

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 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 

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’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 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 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 

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. 

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: 

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% 

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 de l'element 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. 

 

 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BDKZ3150,BDK2U040,BDK2U050,BDKZH9C0. 

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 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 

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’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 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 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 

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. 

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: 

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 de l'element 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. 
 

 
BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BDW3B900,BDW3BA00. 



 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió 

entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 

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 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 

*UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos  de  pared estructurada 

para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los 

edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 

PVC-U DE PARET MASSISSA: 

*UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo)  no 

plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 

*UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 

presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 

el sistema. 

*UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 

aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 

accesorios y el sistema. 

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BDY3B900,BDY3BA00. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió 

entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 



 

 

 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 

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 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 

*UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos  de  pared estructurada 

para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los 

edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 

PVC-U DE PARET MASSISSA: 

*UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo)  no 

plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 

*UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 

presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 

el sistema. 

*UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 

aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 

accesorios y el sistema. 

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 

BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BFB1L620,BFB1F620,BFB16620,BFB18620,BFB18450,BFB17450. 

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 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. 

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres 

defectes. 

Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 



 

 

 

Els tubs han d’anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques 

=< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera  que el marcat no provoqui punts d’iniciació        de 

fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal.lació 

i ús normals no n’afectin a la llegibilitat. 

La informació mínima requerida ha de ser la següent: 

- Referència a la norma EN 12201 

- Identificació del fabricant 

- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 

- Sèrie SDR a la que pertany 

- Material i designació normalitzada 

- Pressió nominal en bar 

- Període de producció (data o codi) 

Les bobines han d’anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària 

romanent sobre la bobina 

El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús 

alimentari. 

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 de l'element 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. 

 
 

BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BFYB2305. 

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 pròpies 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 

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG21RK10. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i 

sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o 

ferir a instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 

El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

- Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 

Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element 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. 

 
 

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG22TH10,BG22TP10,BG22TK10. 

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 la exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d’halògens 

- Tubs de polipropilè 



 

 

 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i 

sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o 

ferir a instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 

El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En rotlles. 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

- Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element 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. 

 
 

BG23 - TUBS RÍGIDS METÀL.LICS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG23E910. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal. 

S’han contemplat els següents tipus de tubs: 

- Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment. 

Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació. 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i 

sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o 

ferir a instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 

El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 



 

 

 

- Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han de incloure les instruccions de  muntatge  corresponents 

Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element 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. 

 
 

BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 

BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG31N700. 

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 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. 

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. 

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. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element 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. 

 

 
BG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I 07Z1-K 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG326700. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Cables unipolars amb conductor de coure, amb aïllament i sense coberta, de 450/750 V de tensió 

assignada, per a instal.lacions fixes. 

S’han considerat els tipus de cables següents: 

- Cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC): 

- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V-K 

- Cables rígids (classe 1 segons UNE 21022) de designació H07V-U 

- Cables rígids (classe 6 segons UNE 21022) de designació H07V-R 

- Cables amb aïllament a base de material termoplàstic amb baixa emissió de fums i gasos corrosius: 

- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES07Z1-K (AS) 

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. 

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-

022. 

Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el mateix 

diàmetre. 

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. 

Ha de ser resistent a l'abrasió. 

Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089. 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)): 

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Secció (mm2)│1,5│2,5-6│10-16│25-35│50-70│95-120│150│185│240│ 

│────────────│───│─────│─────│─────│─────│──────│───│───│───│ 

│Gruix (mm) │0,7│ 0,8 │ 1,0 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │1,8│2,0│2,2│ 

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

Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat) 

CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC: 

L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada al voltant 

del conductor. 

Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal.lació fixa) 

CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS): 

L’aïllament ha d’estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de fums, 

gasos tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, segons les especificacions de la norma UNE 211002. 

Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal.lació fixa). 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 



 

 

 

Subministrament: En bobines. 

L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tipus de conductor 

- Secció nominal 

- Llargària de la peça 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element 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 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los 

cables eléctricos. 

UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC: 

UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o 

iguales a 450/750V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas. 

CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS): 

UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto 

termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para 

instalaciones fijas. 

 

 
BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG380900. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció. 

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. 

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En bobines o tambors. 

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Material, secció, llargària i pes del conductor 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element 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 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales 

eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 

 
 

BG39 - CONDUCTORS D'ALUMINI DE 0,6/1 KV 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, serveis fixes, 

conductor d'alumini, designació UNE RV 0,6/1 kV unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb  neutre 

de secció fins a 300 mm2. 

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 d'estar compost de conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil. Les 

característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-096 i UNE 21-022. 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

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 │ 

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

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 

No ha de tenir variacions del 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. 

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. 

Gruix de la coberta protectora: 

- Valor nominal: Ha de ser igual a 0,035 D + 1,0 mm a on D és el diàmetre fictici en milímetres mesurat sota 

la coberta segons UNE 21-123. Per a cables unipolars el gruix de la coberta no pot ser inferior a 1,4 mm. 



 

 

 

- Valor mínim: En sis mesures la mitja del gruix no pot ser inferior al valor nominal, i a la vegada cap de  

les sis mesures pot ser inferior al valor nominal en més del 15% + 0,1 mm. 

Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089. 

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 

Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de c.c.: 1.8 kV 

Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat) 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines. 

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. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element 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 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 

*UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los 

cables eléctricos. 

*UNE-HD 603-1 1996 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. Parte 1: Prescripciones 

generales. 

*UNE-HD 603-5N 1995 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. Parte 5: Cables aislados con 

XLPE, no armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N). 

*UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 

*UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

UNE 21096:1969 Alambres de aluminio industrial recocido, para conductores eléctricos. Características. 
 

 
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG4243JD,BG42429D. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 

S’han contemplat els següents tipus: 

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 

magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats  a  interruptors 

automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 



 

 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 

Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front   

de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

Han d’estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil 

normalitzat. 

Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 

- El corrent assignat 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 

- El símbol S dintre d’un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marcat amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, 

indicada amb els símbols normalitzats corresponents 

Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores 

fixades al mateix. Han d’estar situades de manera que quedin visibles i llegibles quan l’interruptor estigui 

instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’alimentació aquests han d’estar clarament  marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra N. 

Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar situades sobre cargols, volanderes 

o altres parts movibles de l’interruptor. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil 

normalitzat. 

Ha de portar els conductors per a la connexió amb l’interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que 

ha de treballar conjuntament. 

No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als 

específicament  destinats  a la  regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada   o 

la de temporització definida. 

Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents: 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 

Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar 

marcades com a mínim les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz 

- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’amper 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 

- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d’assaig. marcat amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- La característica de funcionament  en cas  de corrents diferencials amb components  continues  amb   els 

símbols normalitzats 

Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores 

fixades a l’interruptor, i aquestes marques han d’estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles 

quan l’interruptor estigui instal·lat. 



 

 

 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’entrada i els de sortida, aquests han d’estar clarament 

marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra N. 

El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot  fer  sobre cargols, volanderes  o qualsevol  altre 

part mòbil de l’interruptor. 

Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de 

portar marcades com a mínim les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 

- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 

- Temps mínim de no resposta 

- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d’assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 

- La característica de funcionament  en cas  de corrents diferencials amb components  continues  amb   

els símbols normalitzats 

- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan 

acoblats 

- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic 

- Referència a aquesta norma 

En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d’haver 

l’esquema de connexió. 

Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l’apartat 

anterior. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de 

l’interruptor automàtic. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 

El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats 

segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 

Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han 

de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil. Els 

interruptors preparats per a anar muntats adossats a l’interruptor automàtic magnetotèrmic han de portar 

els borns de connexió per a la unió amb l’interruptor. 

 

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. 

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l’interruptor. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element 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 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 

dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte  1: Reglas 

generales. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 



 

 

 

UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con 

dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). 

Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 

 
BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 

BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGD14410,BGD12220. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de 

diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de      cobrir 

totalment. 

Gruix del recobriment de coure: 
┌────────────────────────────────────────┐ 

│Tipus │ Estàndard │ 300 micres │ 

│───────────────│───────────│────────────│ 

│Gruix (micres) │ >= 10 │ >= 300 │ 

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

Toleràncies: 

- Llargària: ± 3 mm 

- Diàmetre: ± 0,2 mm 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En feixos. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element 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 

 
 

BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGYD1000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 



 

 

 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a 

plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió     

a terra, o d'una placa de connexió a terra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BHWM1000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o 

elements de control, regulació o encesa d’instal·lacions d’il·luminació. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer 

disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS 

BJS - EQUIPS PER A REG 

BJS1 - BOQUES DE REG 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BJS1U001. 



 

 

 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Elements de subministrament i distribució d’aigua, destinats a la connexió de mànegues de reg o 

localització puntual d’aspersors aeris acoblats a la rosca de lca clau d’apertura. 

Ha d'estar formada per: 

- Carcassa 

- Tapa 

- Cos amb connexió per rosca 

- 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 

- Sortida tipus roscada o Racor Barcelona 

En el cos ha d’haver-hi gravada la pressió de treball. 

Pressió nominal: 10 bar 

Pressió de prova: >= 15 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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

BM2 - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 

BM21 - HIDRANTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BM213620. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Hidrants. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De columna seca 

- De columna humida 

- Per a soterrar en pericó 

CARACTERÍSTIQUES  GENERALS: 

Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23-400. 

Pressió de treball: <= 30 bar 

Material de construcció: Fosa 

Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable 

Material de la vàlvula: Bronze 

Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica 

Material dels enllaços ràpids (racords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat 

Gruix de l'anoditzat dels racords: >= 20 micres 

Característiques mecàniques del material dels racords: 

- Resistència a la tracció: >= 290 N/mm2 

- Mòdul d'elasticitat: >= 240 N/mm2 

- Allargament: >= 8% 

- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): 95 aproximadament 

HIDRANT DE COLUMNA SECA: 

Ha d'estar format per: 



 

 

 

- Un cos superior que conté l'accionador de la vàlvula de tancament inferior i les boques de  connexió  amb 

enllaç ràpid amb una tapa agafada amb una cadena. 

- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas d'impacte s'ha de trencar 

l'element intermedi del cos superior i l'eix d'accionament de la vàlvula que hi passa; així s'evita el desperfecte 

de la vàlvula. 

- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en posició de tancament; 

ha de permetre buidar l'aigua dels dos elements superiors i evitar que es puguin gelar. 

Els tres elements han d'estar embridats entre ells. 

HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA: 

Ha d'estar format per: 

- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la xarxa. 

- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, amb les   

boques de connexió proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb una cadena. 

HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ: 

Ha d'estar format per: 

- Un pericó de registre 

- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva connexió 

a la xarxa i amb una corba proveïda d'enllaç ràpid i d'una tapa agafada amb una cadena. 

El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra  els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 

organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial  Decret  1942/1993,  que aprova 

el reglament CPI. 

UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm. 

UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 70 mm. 

UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 100 mm. 

UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos de 

verificación. 

HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 

UNE 23405:1990 Hidrante de columna seca. 

HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 

UNE 23406:1990 Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda. 

HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 

UNE 23407:1990 Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra. 
 

 
BM3 - EXTINTORS 

BM31 - EXTINTORS 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BM311611. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 



 

 

 

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l’acció    d’una 

pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i 

que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’extintor correspon a un tipus registrat davant 

l’Administració i que disposa d’un certificat estes per un organisme de control facultat per a l’aplicació del 

Reglament d’Aparells a Pressió, que acrediti que l’extintor correspon plenament al del projecte presentat 

per a registrar el tipus. 

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 

- Indicació de l’administració que fa el control 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 

- El nombre de registre de l’aparell 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 

- Els espais lliures per a proves successives 

El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l’extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor 

- Instruccions d’utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE- AP 

5 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a extintores de incendios. 

Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifican los artículos 2.0, 9.0 y 10 de la ITC MIE-AP 5   del 

Reglamento de Aparatos a Presión relativo a extintores de incendios. 

Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, y adición de un nuevo  

artículo  a  la  Instrucción  Técnica  Complementaria  MIE-AP  5,  del  Reglamento  de  Aparatos  a Presión, 

referente a extintores de incendios. 

Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE- 

AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, Referente a Extintores de incendios. 

Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5 

del Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios. 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 

Protección contra Incendios. 

 
 

BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 

BN12 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BN12G420,BN12E4F0. 

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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
BN2 - VÀLVULES DE SOLETA 

BN21 - VÀLVULES DE SOLETA MANUALS AMB ROSCA 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Vàlvules de soleta manuals de bronze de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per rosca. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per: 

- Cos amb les connexions roscades interiorment 

- Sistema de tancament en forma de disc 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 gravades la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de circulació del    

fluid. 

Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

Les rosques han de portar protectors de plàstic. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
BP - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 

BPD - MATERIALS PER A L'INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS (ICT) 

BPD11A30 - REGISTRES D'ENLLAÇ I D'ACCÉS 



 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BPD11A30DTUD. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Registres d'enllaç de les infraestructures comunes de telecomunicacions (I.C.T.), per a servei interior. 

S'han contemplat els elements següents: 

- Armaris de planxa d'acer amb porta de planxa d'acer i aïllament interior 

- Armaris de poliester reforçat amb porta de poliester reforçat 

- Caixes de poliester reforçat amb fibra de vidre amb tapa de poliester reforçat o de policarbonat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 

Han de portar orificis per a la seva fixació i tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs. 

Les propietats mecàniques i físiques així com la composició química dels materials han  d'estar  

garantides pels fabricants dels materials respectius. 

La qualitat dels materials no s'ha de modificar de forma important durant el temps de vida  útil de 

l'element. 

Els materials han de ser adequats per a la utilització i el procés de fabricació previstos. 

Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-324): >=IP-337 

ARMARIS METAL·LICS: 

Ha d’estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 

Ha de portar un recobriment interior de material aïllant. 

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 

Ha d'estar dotat del corresponent sistema de tancament, preferiblement amb pany i clau. 

Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120º. 

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. 

Gruix de la xapa d'acer: >= 1 mm 

Gruix del recobriment de material aïllant: >=1 mm 

ARMARIS DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE: 

Ha d’estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 

El cos ha de ser monobloc i de poliester reforçat amb fibra de vidre. 

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 

Ha d'estar dotat del corresponent sistema de tancament, preferiblement amb pany i clau. 

Les frontises de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 90º. 

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. 

Rigidesa  dielèctrica:   >=15  kV/mm 

Classe del material aïllant (UNE 21-305): A 

Resistencia a la flama (UNE 53-315): Autoextingible 

CAIXES DE POLIESTER REFORÇAT: 

Ha d'estar constituïda per un cos i una tapa. 

Si la tapa es de policarbonat incolor aleshores ha de ser resistent als raigs ultraviolats. 

Entre la tapa i el cos hi ha d'aver un junt d'estanquitat. 

L'envoltant ha de ser totalment aïllant. 

El tancament s'ha de fer per mitjà de visos i femelles inseribles i precintables, que han  de ser quatre,  

com a mínim. 

Rigidesa dielèctrica: >=15 kV/mm 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En caixes. 

L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 

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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 



 

 

 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones  para el  acceso  a los servicios  de telecomunicación   en el interior de los 

edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de  telecomunicaciones. 

Decret 172/1999, de 29 de juny, sobre canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, 

telefonia bàsica i altres serveis per cable en edificis. 

 
 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 

BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQU22303,BQU25700,BQU27900,BQU2AF02,BQU2E002. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 

- Banc de fusta per a 5 persones 

- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 

- Nevera elèctrica 

- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

ARMARI METÀL·LIC: 

Ha d’estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.  

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 

Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 

Dimensions de l'armari: 0,40 x 0,50 x 1,80 m 

BANC I TAULA DE FUSTA: 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 

Dimensions del banc: 3,5 x 0,4 m 

Dimensions de la taula: 3,5 x 0,8 m 

PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Dimensions: 60 x 45 cm 

NEVERA ELÈCTRICA: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat: 100 l 

RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat: 100 l 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 



 

 

 

Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe   

amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Orden de 9 de marzo de  1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene  en  

el Trabajo. 

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002 

 
 

BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQUA1100,BQUA3100,BQUAM000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Farmaciola d'armari 

- Farmaciola portàtil d'urgència 

- Material sanitari per a assortir una farmaciola 

- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 

- Manta de cotó i fibra sintètica 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 

El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material utilitzat. 

Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 

LLITERA METÀL·LICA: 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

MANTA: 

Dimensions: 110 x 210 cm 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 9 de marzo de  1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene  en  

el Trabajo. 

 
 

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 - ESMENES BIOLÒGIQUES 



 

 

 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BR341150. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 



 

 

 

III.02.03.- RELACIÓ D’ELEMENTS COMPOSTOS. 

 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D060P021. 

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'acord amb les prescripcions de la EHE. 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistència seca: 0 - 2 cm 

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 

- Consistència tova: 6 - 9 cm 

- Consistència fluida: 10 - 15 cm 

Relació aigua-ciment: <= 0,65 

Contingut de ciment: <= 400 kg/m3 

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 

- Cendres volants: <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca: Nul·la 

- Consistència plàstica o tova: ± 10 mm 

- Consistència fluida: ± 20 mm 

 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser 

superior a una hora i mitja. 

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra 

simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 

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 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  

Estructural (EHE). 



 

 

 

D07 - MORTERS I PASTES 

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D0701911,D0701641,D070A4D1,D0701461. 

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 la 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. 

 
 

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 

D0B2 - ACER EN BARRES 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D0B2C100,D0B2C100BQWG,D0B27100. 

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: 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 

BARRES CORRUGADES: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │ Ganxos i patilles │ 

│ │──────────────────────────────│──────────────────────────│ 

│ │ D <= 25 mm │ D > 25 mm │ D < 20 mm │ D >= 20 mm │ 

│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 

│ B 400 │ 10 D │ 12 D │ 4 D │ 7 D │ 

│ B 500 │ 12 D │ 14 D │ 4 D │ 7 D │ 

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



 

 

 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 

- No han d'apareixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb     

l'ajut d'un mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han  de prendre les precaucions necessaries per a 

no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
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 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  

Estructural (EHE). 

 
 

D0B3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D0B3423C. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o 

altres usos, manipulades a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 

- Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │ Ganxos i patilles │ 

│ │──────────────────────────────│──────────────────────────│ 

│ │ D <= 25 mm │ D > 25 mm │ D < 20 mm │ D >= 20 mm │ 

│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 

│ B 400 │ 10 D │ 12 D │ 4 D │ 7 D │ 

│ B 500 │ 12 D │ 14 D │ 4 D │ 7 D │ 

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

- Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper: >= 20 D  

En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb     

l'ajut d'un mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han  de prendre les precaucions necessaries per a 

no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 



 

 

 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície necessària elaborada 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 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  

Estructural (EHE). 



 

 

 

III.02.04.- RELACIÓ DE PARTIDES D’OBRA. 
 

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

E22 - MOVIMENTS DE TERRES 

E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E2251772. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Operacions d’estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per a reblert de rases, forats 

d’excavacions o esplanades que han  d’augmentar  la  seva  cota  d’acabat,  i  operacions  de  correcció de 

la superfície del fons d’una excavació, prèviament al seu reblert. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d’esplanades 

- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de  la 

construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la 

construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament  d’aquests residus 

- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges 

- Repàs i piconatge d'esplanada 

- Repàs i piconatge de caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 

- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 

- Compactació de les terres o sorres 

Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig dels nivells 

- Aportació del material 

- Reblert i estesa per tongades succesives 

Repàs i piconatge: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 

Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una 

plataforma amb terres superposades, o el reblert d’una rasa. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els  

mitjans que s'utilitzin. 

El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 

Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 

Les tongades han de quedar compactades  adequadament.  El  grau  de  compactació  ha  de  ser  

superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 



 

 

 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord 

amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua.  Com a  condicions generals ha de complir: 

- Mida del granulat: <= 76 mm 

- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5% 

REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  

Conjunt d'operacions  per a  aconseguir l'acabat geomètric  de la caixa del paviment.  

La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 

La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: - 25 mm 

- Planor: ± 15 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 

- 0°C en reblert o estesa de grava 

- 2°C en terraplenat amb terres adequades 

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 

A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual 

(picadora de granota). 

No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES: 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 

No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

REPÀS I PICONATGE: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb 

l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació 

especificada. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material 

provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 

REPÀS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 

2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 
 

E24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 



 

 

 

E2431260. 

 
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 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s’han de separar. 

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual  de  la  

maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s’han de col.locar sobre un terra impermeabilitzat. 

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 la DF. 

L'abocada s'ha  de fer al lloc i  amb el gruix de  capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del 

seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig 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 transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

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 d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

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. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

 
 

E2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E2RA7L00,E2RA7360. 

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: 

- Classificació dels residus en obra 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 

demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

- 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 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

- Formigó CER 170101 (formigó): >= 160 t 

- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 80 t 

- Metall CER 170407 (metalls barrejats) >= 4 t 

- Fusta CER 170201 (fusta): <= 2 t 

- Vidre CER 170202 (vidre): >= 2 t 

- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t 

- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 1 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, 

han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

- Si es fa la separació selectiva en obra: 



 

 

 

- Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 

substàncies perilloses) 

- No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 

PCB ni substàncies perilloses) 

- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 

contenen substàncies perilloses) 

- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

- Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 

contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a 

l’obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 

amb la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s’han de separar. 

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual  de  la  

maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s’han de col.locar sobre un terra impermeabilitzat. 

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 la DF. 

L'abocada s'ha  de fer al lloc i  amb el gruix de  capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del 

seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig 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 transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

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 



 

 

 

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 d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

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 tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al   

centre corresponent. 

No inclou l’emissió del certificat per part de l’entitat receptora. 

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. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

 
 

E3 - FONAMENTS 

E31 - RASES I POUS 

E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E31521M1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 



 

 

 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa,  armat o  per a pretensar,  de 

central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 

directament des de camió, amb  bomba  o  amb  cubilot,  i  operacions  auxiliars  relacionades  amb el 

formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les 

que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes 

d'exposició. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la 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. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 

elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de 

formigó sense que es toquin entre elles. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Gruix màxim de la tongada: 

- Consistència seca: <= 15 cm 

- Consistència plàstica: <= 25 cm 

- Consistència tova: <= 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 

36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 

d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 

- Nivells: 

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 

- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 

- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta: - 20 mm 

- Fonaments encofrats : + 40 mm 

- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

- D <= 1 m : + 80 mm 

- 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 

- D > 2,5 m : + 200 mm 

- Secció transversal (D:dimensió considerada): 

- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 

- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

- Planor (EHE art.5.2.e): 

- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 



 

 

 

- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

- Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m,  <= 15  mm 

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 s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si 

s'escau) i demés elements ja col·locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 

formigonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la   

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 inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 

formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 

treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la 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. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. 

S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 

paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les 

superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o 

filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 

l'element. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
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 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  

Estructural (EHE). 



 

 

 

E32 - MURS DE CONTENCIÓ 

E325 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E32518G1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa,  armat o  per a pretensar,  de 

central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 

directament des de camió, amb  bomba  o  amb  cubilot,  i  operacions  auxiliars  relacionades  amb el 

formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Murs de contenció 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les 

que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes 

d'exposició. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la 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. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 

elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de 

formigó sense que es toquin entre elles. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Gruix màxim de la tongada: 

- Consistència seca: <= 15 cm 

- Consistència plàstica: <= 25 cm 

- Consistència tova: <= 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 

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 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m,  <= 15  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 s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si 

s'escau) i demés elements ja col·locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 

formigonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la   

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 inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 

formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 

treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la 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. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. 

S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 

paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les 

superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o 

filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 

l'element. 

MURS DE CONTENCIÓ: 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar- 

los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF. 



 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  Estructural 

(EHE). 

 
 

E4 - ESTRUCTURES 

E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E4591AB3,E45C19B3. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa,  armat o  per a pretensar,  de 

central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 

directament des de camió, amb  bomba  o  amb  cubilot,  i  operacions  auxiliars  relacionades  amb el 

formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Pilars 

- Murs 

- Bigues 

- Llindes 

- Cèrcols 

- Sostres amb elements resistents industrialitzats 

- Sostres nervats unidireccionals 

- Sostres nervats reticulars 

- Lloses i bancades 

- Membranes i voltes 

S’han considerat les operacions auxiliars següents: 

- Aplicació superficial d’un producte filmògen per la cura d’elements de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Curat del formigó 

Tractament de cura amb producte filmògen: 

- Preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries 

- Protecció de la zona tractada 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les 

que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes 

d'exposició. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la 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. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 

elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de 

formigó sense que es toquin entre elles. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Gruix màxim de la tongada: 



 

 

 

- Consistència seca: <= 15 cm 

- Consistència plàstica: <= 25 cm 

- Consistència tova: <= 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 

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. 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 

- H <= 6 m: ± 24 mm 

- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm 

- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm 

Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 

- H <= 6 m: ± 12 mm 

- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm 

- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm 

Desviacions laterals: 

- Peces: ± 24 mm 

- Junts: ± 16 mm 

Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm 

Secció transversal (D: dimensió considerada): 

- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 

- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 

- Resta d'elements : ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre biguetes: 40 mm 

- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm 

- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré: 50 mm 

- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 

- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

- Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m 

- Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 

- Acabat llis ± 5 mm/3 m 

- Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm 

- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré: 50 mm 

- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

- Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m 

- Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 

- Acabat llis ± 5 mm/3 m 

- Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

SOSTRES NERVATS RETICULARS: 

Gruix de la capa de compressió: 



 

 

 

- Sostres amb blocs alleugerants permanents: >= 5 cm 

- Sostres amb motlles recuperables: >= 5 cm, >= 1/10 llum lliure entre nervis 

Toleràncies d'execució: 

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

- Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m 

- Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m 

- Acabat llis ± 5 mm/3 m 

- Acabat mol llis ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 

Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular. 

Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de la 

pel·lícula. 

La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació. 

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 s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si 

s'escau) i demés elements ja col·locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 

formigonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la   

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 inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 

formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 

treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la 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. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. 

S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 

paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les 

superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o 

filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 

l'element. 



 

 

 

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 

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 

actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat. 

Si l'element és pretesat s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges. 

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 

No s’aplicarà el producte sense l’autorització expressa de la DF. 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 

Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament  després  d’abocar  el  formigó  i  

preferiblement dins dels trenta minuts següents del acabat superficial. 

El sistema d'aplicació ha d’estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i 

després de l'aplicació. 

 

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. 

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Deducció de la superfície corresponent a Obertures: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  Estructural 

(EHE). 

SOSTRES UNIDIRECCIONALS: 

Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el  proyecto  y  la ejecución 

de Forjados unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 

 
 

E4B - ARMADURES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E4B24000,E4B94000BQWG,E4BCMAJJ. 

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, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades 

a perfils d’acer. 

S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 

- Pilars 

- Murs estructurals 

- Bigues 

- Llindes 

- Cèrcols 

- Estreps 

- Lloses i bancades 

- Sostres 

- Membranes i voltes 

- Armadures de reforç 

- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 

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 

Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 

- Perforació del formigó 

- Neteja del forat 

- Injecció de l’adhesiu al forat 

- Immobilització de l’armadura durant el procés d’assecat de l’adhesiu 

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 diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a 

la DT. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies 

perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen 

de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen 

i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments 

establerts a la UNE 36832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només 

s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i autoritzats per la DF. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels  

solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions 

de la EHE, al article 66.6. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36832. 

Les armadures han d'estar subjectades entre  elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva  

posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 

procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 



 

 

 

Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig 

d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que 

hagin de quedar soterrats. 

La 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. 

Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 

llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 

36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte  tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas      

que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre  

equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat 

màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 

>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 

1,25 granulat màxim 

Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 

Secció barra solapada de diàmetre major) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 

La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o 

en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb 

l'ajut d'un mandrí. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir  fissures  ni 

filtracions al formigó. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 

El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 

La perforació ha de ser recta i de secció circular. 



 

 

 

El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s’ha d’ancorar i 500 mm  

més llarg a la llargària neta d’ancoratge de la mateixa. 

La perforació s’ha de buidar de pols abans de col·locar l’adhesiu. 

L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s’ha d’utilitzar dins del temps màxim fixat 

per aquest. 

La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’adhesiu ha d’estar compresa entre 5º i 40 º C. 

Al omplir la perforació amb l’adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 

Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s’introdueixi la barra a la perforació. 

Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició. 

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. 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 

Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la DT. 

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 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  

Estructural (EHE). 

 
 

E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL.LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 

E4D22A23 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E4D22A23E7RG. 

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 arriostrament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 

garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials,  les 

accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 



 

 

 

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

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi  hagi  regalims. 

La 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. 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a 

base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació  per  escrit  de  l'encofrat. 

El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han 

d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 

formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada   la 

peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin  alterar el 

procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements  de gran cantell    o els costers 

horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin 

derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin  la 

resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras  del parament. 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per 

l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà 

autoritzar un segellant adequat. 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ │Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│ 

│ │─────────────────│ │ │ │ 

│ │Parcial │ Total │ │ │ │ 

│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ 

│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm │± 10 mm │  -  │ 

│ │   │   │ + 60 mm │   │    │ 

│Murs │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 20 mm │ ± 50 mm │ 

│Recalçats │± 20 mm │± 50 mm │  -  │± 20 mm │  -  │ 

│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. 

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, i s'ha de comprovar la situació 

relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que 

s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element 

dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 

correcta. 

Quan entre la realització de  l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una  revisió 

total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries 

mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de 

l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació  del 

formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un 

metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 

d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la  contrafletxa 

necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. 

Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que no 

assentaran 

Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 



 

 

 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o  

plàstics. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la 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 superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 

- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels 

forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  Estructural 

(EHE). 

*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) 

 
 

E4DC - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E4DCU020,E4DC2D00. 

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 arriostrament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 

garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials,  les 

accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 

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

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi  hagi  regalims. 

La 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. 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a 

base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 



 

 

 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació  per  escrit  de  l'encofrat. 

El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han 

d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 

formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada   la 

peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin  alterar el 

procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements  de gran cantell    o els costers 

horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin 

derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin  la 

resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras  del parament. 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per 

l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà 

autoritzar un segellant adequat. 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ │Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│ 

│ │─────────────────│ │ │ │ 

│ │Parcial │ Total │ │ │ │ 

│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ 

│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm │± 10 mm │  -  │ 

│ │   │   │ + 60 mm │   │    │ 

│Murs │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 20 mm │ ± 50 mm │ 

│Recalçats │± 20 mm │± 50 mm │  -  │± 20 mm │  -  │ 

│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. 

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, i s'ha de comprovar la situació 

relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que 

s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element 

dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 

correcta. 

Quan entre la realització de  l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una  revisió 

total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries 

mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de 

l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació  del 

formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un 

metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 

d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la  contrafletxa 

necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. 

Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que no 

assentaran 

Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o  plàstics. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la 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 superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 

- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels 

forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  Estructural 

(EHE). 

*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) 

 
 

E8 - REVESTIMENTS 

E83 - APLACATS 

E83B - APLACATS DE PEDRA CALCÀRIA TREBALLADA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E83B163E. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Revestiments realitzats amb peces de morter de ciment, pedra natural o artificial. 

S’han considerat els revestiments següents: 

- Revestiments aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i en faixes exteriors, horitzontals o 

verticals, fixats amb morter i elements metàl·lics (ganxos o platines). 

- Revestiment muntat sobre estructura metàl.lica de suport per a la formació de façana ventilada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el revestiment de peces fixades amb morter i ganxos: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Col·locació de les peces 

- Rejuntat dels junts 

- Neteja del parament 

En els revestiments per a la formació de façana ventilada: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Comprovació de la planimetria de la façana 

- Col.locació de la estructura de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Fixació de les peces a la estructura de suport 

- Neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.  

El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície. 

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de  formar una superfície amb la planor  i  

l'aplomat previstos. 

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que 

no s’esquerdi. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 

S’ha d’adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor: ± 2 mm/2 m 

- Sobreplom cap a l'interior: ± 2 mm/2 m 



 

 

 

- Sobreplom cap a l'exterior: Nul 

COL·LOCAT AMB MORTER: 

Els junts entre les peces de pedra, han d’estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment blanc i, 

eventualment, colorants, si la DF no especifica d’altres condicions. 

COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ: 

Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o platines) d'acer inoxidable,  col·locats 

en el junt horitzontal superior, en el cas dels ganxos o distribuïdes entre els junts horitzontals, en el cas de 

platines. Ha de portar dos separadors de policlorur de vinil en el junt horitzontal. 

Nombre de ganxos per peça: >= 2 

Separació entre fixacions: <= 80 cm 

Penetració de la fixació dins de l'obra: >= 3,5 cm 

Morter d'unió de la fixació: Ciment pòrtland i sorra de dossificació 1:3 

FAÇANA VENTILADA: 

El conjunt de la estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d’estar dintre dels paràmetres 

admissibles. 

La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical. 

Els perfils han de quedar alineats. 

Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat pel fabricant. Tots els 

materials han de ser compatibles entre si i adequats a les càrregues que han de suportar. Queda 

expressament prohibit fer modificacions en el sistema de fixació de les peces. 

Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s’han de transmetre esforços entre les peces ni entre 

aquestes i l’estructura. 

Els punts singulars de la façana s’han de resoldre amb les peces adequades i han d’oferir la mateixa 

resistència que la resta del conjunt. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense 

pluja. 

Abans de començar els treballs de muntatge,  es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat  per la  DF. 

Un cop acabades les tasques de col.locació, s’ha de netejar el revestiment i s’ha de retirar de l’obra les 

restes de peces i els materials sobrants. 

PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ: 

La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de col·locar-les. 

Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i el suport. 

No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta. 

FAÇANA VENTILADA: 

El muntatge de l’estructura de suport s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
E89 - PINTATS 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 



 

 

 
 

E898D240,E89B5BJ0. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant 

diferents capes aplicades en obra. 

S’han considerat els tipus de superficies següents: 

- Superfícies de fusta 

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

- Superfícies de ciment, formigó o guix 

S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

- Elements de calefacció 

- Tubs 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes 

d'emprimació, de protecció o de  fons, necessàries i  del tipus  adequat  segons la  composició de  la pintura 

d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin 

pintat les visibles. 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i 

s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 

fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions  del  fabricant  i  

l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament  

diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i 

després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

SUPERFÍCIES DE FUSTA: 

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en  diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha  de   

ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. 

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. 

Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes  amb massilla,  

segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols. 



 

 

 

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar 

la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir 

lleugerament amb pintura. 

En el cas d’estructures d’acer s’han de tenir en compte les següents consideracions: 

- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament 

d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

- Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un 

cert temps. 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una 

humitat inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 

- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES: 

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 

Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

Deducció de la superfície corresponent a obertures: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueix 

- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que 

s'hagin embrutat. 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O 

EXTENSIBLES: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària de 30  cm, com 

a màxim, excepte en el cas d’obertures de més de 4,00 m2, en que  aquesta  superfície  s’ha d’amidar 

expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que s’hagin 

embrutat. 

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: 

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 

En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% 

PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 

2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 



 

 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
E8J - CORONAMENTS 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E8J4U040. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formació del remat superior d'una paret. 

S'han considerat els tipus de peces següents: 

- Peça ceràmica d'acabat fi o vidrada col·locada amb  morter 

- Peça  ceràmica  d'elaboració  manual  col·locada  amb morter 

- Obra ceràmica 

- Pedra natural o artificial collada amb morter 

- Peça de formigó polimèric col·locada amb morter. 

- Planxa metàl·lica col·locada amb fixacions mecàniques. 

S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació: 

- Morter mixt o de ciment 

- Morter adhesiu 

S'han considerat els tipus de planxa següents: 

- Acer galvanitzat 

- Alumini 

- Zinc 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'aresta de coronament 

- Col·locació de les peces 

- Segellat dels junts 

- Neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  

Ha de tenir el color i la textura uniformes. 

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planeitat    

prevista a la DT. 

Els junts entre les peces han d'estar reblerts. 

Els junts han de ser estancs. 

La peça de coronament ha d’impedir que l’aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba 

immediatament a sota i evacuar l’aigua cap a l’exterior. 

En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir 

respecte a l'acabat de la paret. 

Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir l’estabilitat de l’element, els quals ha de complir 

amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Pendent (Façanes): >= 10º 

Volada del trencaaigües: >= 2 cm 

Distància entre junts de dilatació: 

- Pedra artificial, natural o morter de ciment: <= cada dues peces 

- Ceràmica: <= 2 m 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat: ± 2 mm/m 

CORONAMENT DE PECES CERÀMIQUES: 

Amplària dels junts: 

- Rajola ceràmica d’acabat fi o vidriada: 3 – 6 mm 

- Rajola ceràmica manual: 5-10 mm 

- Maó: 10 mm 



 

 

 

Toleràncies d'execució: 

- Amplària dels junts: 

- Rajola ceràmica: ± 1 mm 

- Maó: ± 2 mm 

CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ: 

Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants, si  

la DF no especifica d'altres condicions. 

CORONAMENT DE PLANXA: 

A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.). 

Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C 

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i 

s'han de refer les parts afectades. 

Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat 

necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s’ha d’humitejar. 

Si la col·locació es amb morter adhesiu, el morter s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions 

del fabricant. 

CORONAMENT AMB RAJOLA CERÀMICA D'ACABAT FI O VIDRIADA: 

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 

CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter. 

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

CORONAMENT DE PLANXA: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de  la col·locació de  

les peces. 

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç,     

les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 

S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de zinc amb  el guix, els morters de ciment portland frescos    

i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.), la calç, l’acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 

Les llates de fusta han d’estar ben seques, sense defectes aparents no han d’estar esberlades ni han de 

tenir nusos saltadissos. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària 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 Salubridad DB-HS. 

 
 

E9 - PAVIMENTS 

E92 - SUBBASES 

E921 - SUBBASES DE TOT-U 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E921201J. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 



 

 

 

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- 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: 

El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.  

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,  provenint d’una  

planta autoritzada legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de  carreteres només  es  

podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

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). 

Grau de compactació: 

- Tot-u artificial: 

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501) 

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501) 

- Tot-u natural: >= 98% PM (UNE 103501) 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 

modificat per ORDEN FOM 891/2004. 

Toleràncies d'execució: 

- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de 

casos 

- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 

- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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. 

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també 

s'ha de fer a central excepte en els casos en que la DF autoritzi el contrari. 

En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humidificar, si es considera 

necessari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva 

humitat de tal manera que es superen els valors següents: 

- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 

- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 

L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no 

superior a 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’equip necessari per aconseguir     

la densitat prescrita a l’apartat anterior. 

Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha  d’incloure 15  cm de l’anterior, com a mínim.    

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o 

desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els 

medis 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. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 



 

 

 

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 3/75) 

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

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

Orden 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. 

 
 

E93 - SOLERES I RECRESCUDES 

E936 - SOLERES DE FORMIGÓ 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E93615B0. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formació de solera amb formigó vibrat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció i cura del formigó fresc 

CONDICIONS GENERALS: 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 

Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser de més de 5 

m. El junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. 

Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als  30 m, de tot el gruix del paviment. També  s'han 

de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària 

i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 

els junts de retracció. 

Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 5 mm/3 m 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la  

superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

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% 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  

Estructural (EHE). 

 
 

ED - INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 

ED3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 

ED35 - PERICONS 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

ED358D55,ED351430,ED353B45. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic. 

S’han considerat els tipus següents: 

- Pericó “in situ” amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades 

interiorment i amb tapa fixa o registrable. 

- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Pericó fabricat “in situ”: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs 

- Arrebossat de les parets amb morter 

- Lliscat interior de les parets amb ciment 

- Col·locació de  la  tapa 

Pericó de formigó prefabricat: 

- Comprovació de la superfície d’assentament 

- Col.locació del pericó sobre la superfície d’assentament 

- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Col.locació de la tapa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els pericons amb tapa registrable han d’estar tapats amb tapa  de  formigó  prefabricat  de  gruix  no 

inferior a 5 cm. La tapa ha de ser hermètica, ha de disposar de junt de goma. 

En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 

El gruix de la capa d’aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm. 

El pericó ha d’impedir la sortida de gasos a l’exterior. 

PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 

El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. 

Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.   

La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 

En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de 

connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. 

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 

PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 

El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 

El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 

Els orificis d’entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 

Toleràncies d'execució: 

- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. 

Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter. 

L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 

aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

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. 

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 D.F. ho consideri necessari. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat 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 Salubridad DB-HS. 

 
 

ED7 - CLAVEGUERONS 

ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

ED7FS90S,ED7FSA0S. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formació de clavegueró amb tub de PVC. 

S’han considerat les col·locacions següents: 

- Penjat del sostre 

- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra 

- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra 

- En rasa, sobre solera de formigó i llit d’assentament de sorra 

- En rasa, sobre solera de formigó, llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Penjat del sostre: 

- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 

- Col·locació i unió dels tubs 

- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.) 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

En rasa: 



 

 

 

- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col.locació dels tubs 

- Segellat dels tubs 

- Realització de proves sobre la canonada instal.lada 

- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d’obra, en el seu cas 

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. 

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. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 

La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 

Les unions entre els tubs han d’estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 

El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 

Ha de ser estanc a l’aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 

Ha de ser estanc a l’aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 

Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 

PENJAT DEL SOSTRE: 

El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada 

tram. 

Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores, repartides a intervals regulars. 

Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic. 

Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 

Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per peces 

especials. 

Separació entre registres: <= 15 m 

Pendent: >= 1 % 

Distància entre les abraçadores: <= 150 cm 

Fletxa: <= 0,3 cm 

Separació amb la cara inferior del sostre: >= 5 cm 

Franquícia entre tub i contratub: 10 – 15 mm 

COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de 

pedres. 

El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a 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. 

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. 

Pendent: >= 2% 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat: >= 80 cm 

En el cas de tubs de PVC-U con pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçada mínima 

de 0,90m. sempre que estiguin a l’abric de les gelades. 

Per a tubs instal.lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l’alçaria de 0,90m. es 

requerirà una protecció addicional. 

Amplària de la rasa: >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 

Gruix llit d’assentament de sorra: >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 

La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d’altres instal.lacions 

enterrades >= 0,4m. en condicions normals. 

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 

disgregacions o buits a la massa. 

Gruix solera de formigó: 15 cm 



 

 

 

REBLERT AMB SORRA: 

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els  

mitjans que s'utilitzin. 

El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 

La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d’altres materials estranys. 

Gruix tongades rebliment: 10 cm 

Rebliment amb sorra: fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.   Durant 

el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 

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. 

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. 

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. 

Es de bona pràctica l’estesa de tubs amb l’extrem mascle inserit en l’embocaduda en el mateix sentit      

de circulació que el previst per el flux de sanejament. 

Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d’encofrar-se amb formigó. 

PENJAT DEL SOSTRE: 

No s'han de manipular ni corbar els tubs. 

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

S’han d’instal.lar els absorbidors de dilatació necessaris. 

La canonada principal s’ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió 

COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 

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. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Els tubs 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 recolzar 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.). 

No s’han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els 

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. 

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 

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. 

Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s’ha de col.locar el llit de material 

granular. 

REBLERT AMB SORRA: 

S’han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C. 

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 

Els treballs s’han de fer de manera que s’eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys. 

No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

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 pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les  peces especials 

a col·locar. 

 

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. 

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 norma 5.1.-IC: Drenaje 

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

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 

aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 

accesorios y el sistema. 

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  Estructural 

(EHE). 

 
 

EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EG22TP1K,EG22TK1K. 

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 la exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d’halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 

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 pèrdues 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. 

 
 

EGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 

EGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 



 

 

 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EGD1222E. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 

S'han considerat els elements següents: 

- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i connexionat 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves 

d’inspecció i control. 

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits  

de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat  i fet  de tal forma que  

s'evitin els efectes electroquímics. 

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser,  com a mínim,    

igual a la seva longitud. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de començar els treballs de muntatge,  es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat  per la  

DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 

cables, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002 

 
 

EP - INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 

EPD - INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS (ICT) 

EPD11A32 - REGISTRES D'ENLLAÇ I D'ACCÉS 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

EPD11A32DTUD. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Registres d'enllaç per a la infraestructura comú de telecomunicacions (I.C.T.) de l'edifici, per a muntar 

superficialment. 

S'han considerat els elements següents: 

- Armaris amb cos de planxa d'acer amb porta de planxa d'acer 

- Armaris amb cos de poliester reforçat amb porta de poliester reforçat 

- Caixes de poliester reforçat amb fibra de vidre amb tapa de poliester reforçat o de policarbonat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 



 

 

 

- Replanteig 

- Col·locació i anivellació 

- Neteja i retirada de l'obra dels elements sobrants 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

Ha de quedar penjat pels punts expressament disposats per aquesta funció pel fabricant. 

Ha de quedar connectat al conductor de terra. 

La posició ha de ser fixada a la DT. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ±20 mm 

- Aplomat: ±2% 

ARMARIS METAL·LICS DE POLIESTER REFORÇAT: 

Les portes han d'obrir i tancar correctament. 

Han d'encaixar perfectament en el cos de l'armari de manera que quedi assegurat el compliment del 

grau de protecció del fabricant. 

Si te pany, aquest ha d'obrir i tancar perfectament. 

Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge,  es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat  per la  

DF. 

L'entrada a l'interior del registre dels tubs de la instal·lació s'ha de fer pels punts de les parets previstos per 

a aquesta finalitat. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.      

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 

embalatges, retalls de tubs, 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 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones  para el  acceso  a los servicios  de telecomunicación   en el interior de los 

edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de  telecomunicaciones. 

Decret 172/1999, de 29 de juny, sobre canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, 

telefonia bàsica i altres serveis per cable en edificis. 



 

 

 

III.02.05.- RELACIÓ DE PARTIDES D’OBRA D’URBANITZACIÓ. 

 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F21 - DEMOLICIONS 

F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F2194JK5,F2194XC5,F2194XG5. 

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, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 

persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 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 matèria 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 

 
 

F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F21DQG02,F21D3JJ1,F21D4102. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals     

o mecànics. 

S'han considerat els elements següents: 

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 

- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 

dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 

mantinguin el mateix nivell. 

Ha d'estar fora de servei. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 

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, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 

persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 



 

 

 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients. 

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental,  de  seguretat  i  salut  i  

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D’EVACUACIÓ: 

m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. 

POU: 

m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

EMBORNAL: 

Unitat de quantitat realment executada 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. 

 
 

F22 - MOVIMENTS DE TERRES 

F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F221C420. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny 

- Excavació per a esplanació del terreny 

- Excavació per a caixa de paviment 

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 

Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s’han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 

Excavació de roca amb morter expansiu: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 



 

 

 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 

20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),      que 

té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20,  fins 

al capaç de ser foradat  amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50  sense 

rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot  a     l'assaig 

SPT. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, 

etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada 

pel procés de l'obra. 

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres,  de 

plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que 

s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de 

quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de problema 

de maniobra de màquines o camions. 

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat 

exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de 

màquines o de camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la 

mateixa compacitat. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un 

abocador autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 100 mm 

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

- Planor: ± 40 mm/m 

- Angle del talús: ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 

treballs i avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària: >= 4,5 m 

- Pendent: 

- Trams rectes: <= 12% 

- Corbes: <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 



 

 

 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 

l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés 

aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

NETEJA I ESBROSSADA: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

No inclou la tala d'arbres. 

EXCAVACIÓ: 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar 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 càrrega, allisada  de talussos,  esgotaments per  pluja o inundació i quantes  operacions faci  falta 

per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt  i les  zones 

on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 

2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 
 

F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F2224422,F222H422,F222A422,F222HA22. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
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 en que es  pugui 

formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l’excavació  qualsevol  element  susceptible de formar un punt de resistència  local 

diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de 

l’excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 

especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 

següents: 

- 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 matèria 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 començar 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 càrrega, 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  el  que  se  aprueba  la  Instrucción  Técnica  Complementaria  del 

capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto  863/1985 

de 2 de abril 

 

 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F227T00F. 

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. 
 

 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F2285M00,F228AD0F,F228A30F. 

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 maquinària 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 

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 orgànica. El material de la zona alta ha de ser de  

forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el 

cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o 

argila tova de la base per al rebliment. 

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que  es garanteixi la unió amb  

el nou reblert. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 

l'execució. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de 

manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 

materials secs o d'altres procediments adients. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense 

perill d'erosió. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha 

d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós 

costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la 

resistència necessària. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 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 matèria mediambiental,  de  seguretat  i  salut  i  

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la 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. 

 
 

F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F241A267. 

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 la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 



 

 

 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del 

seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig 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 transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

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 d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

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. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

 
 

F9 - PAVIMENTS 

F93 - BASES 

F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9365F11. 



 

 

 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 

S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 

- Estesa i vibratge amb regle vibratori 

- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració 

mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el cas de col·locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

En el cas de 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 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 

rasants previstes. 

Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del 

gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han 

d'estar plens de poliestirè expandit. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de 

retracció. 

Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix: - 15 mm 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 5 mm/3 m 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida  la 

superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 

climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



 

 

 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  

Estructural (EHE). 

 
 

F96 - VORADES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F965A6D5,F965A3C5. 

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 

- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 

- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 

- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locació sobre base de formigó: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Col·locació sobre esplanada compactada: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Vorada de planxa d’acer: 

- Replanteig 

- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 

- Fixació definitiva i neteja 

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. 

Pendent transversal: >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

VORADA DE PLANXA D’ACER: 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomada. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la DT 

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha 

de sobresortir. 

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 

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. 

COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 

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. 

VORADA DE PLANXA D’ACER: 

Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 

Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen  amb  les  especificades  al  

projecte. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
VORADA RECTA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
F97 - RIGOLES 

F971 - BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9715L11. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Base per a rigola: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació  del formigó 

- Acabat de la superfície 

- Protecció del formigó fresc i cura 

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 

El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa. 

Ha de tenir una textura uniforme i contínua. 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 

La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de    

formigó de la vorada. 

La secció de la base no pot  quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat      

ni d'altres. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la norma EHE. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 



 

 

 

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 

Grau de compactació (assaig PM) 

- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95% 

- Rigola de formigó: >= 90% 

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació s'ha de fer per vibració manual fins aconseguir una massa compacta i sense que es 

produeixin segregacions. 

Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les indicacions 

explícites de la DF. 

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 

 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 

*Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

 

 
F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F97422E9. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra  natural,  morter  o  formigó,  col·locades  amb  

morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Rigola amb peces col.locades amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de morter 

- Col·locació de les peces 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja de la superfície acabada 

RIGOLA: 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al  

4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m 

RIGOLA AMB PECES: 

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i    

a tocar i en alineacions rectes. 



 

 

 

Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 

Grau de compactació (assaig PM) 

- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95% 

- Rigola de formigó: >= 90% 

RIGOLA AMB PECES: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 

S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

RIGOLA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

RIGOLA AMB PECES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9H17114. 

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. 

 

 
F9J - REGS SENSE GRANULATS 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9J11GC0,F9J13440. 

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. 

 

 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FBA1F110,FBA31110. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 

S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 

- Marques transversals 

- Marques superficials 

- Pintat de banda contínua sonora 

S'han considerat els tipus de marques següents: 

- Reflectants 

- No reflectants 



 

 

 

S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 

- Vials públics 

- Vials privats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Neteja i acondicionament del paviment 

- Aplicació de la pintura 

- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

CONDICIONS GENERALS: 

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 

Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 

El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 

Dosificació de pintura: 720 g/m2 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 3 cm 

- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 

MARQUES REFLECTANTS: 

Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m2 

CARRETERES: 

Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7 

Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45 

Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 

- 30 dies: >= 300 mcd/lx m2 

- 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 

- 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 

- Color groc: >= 150 mcd/lx m2 

Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 

- Sobre paviment bituminós: >= 0,30 

- Sobre paviment de formigó: >= 0,40 

- Color groc: >= 0,20 

BANDA CONTÍNUA SONORA: 

La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la mateixa 

mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle. 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 

No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 

abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 

correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 

Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 

PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, 

a la mínima altura. 

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 

(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació  de  la  carretera,  es  

compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

La placa “OBRES” haurà d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en  funció 

de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin 

col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap 

obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, 

els següents elements: 



 

 

 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 

carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se 

prèviament a la de perill “OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les 

vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. 

Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 

comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà 

regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle 

amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació 

recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en 

el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 

senyalitzacions auxiliars. 

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i  completament  

seca. 

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 

Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un 

tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al 

curat del formigó. 

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material 

del mateix tipus que el paviment existent. 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 

BANDA CONTÍNUA SONORA: 

La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha  de  realitzar  amb  la  

maquinària i les eines adequades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 

MARQUES SUPERFICIALS: 

m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions  de la DT, mesurant la superfície circumscrita   

al conjunt de la marca pintada. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 

*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  diciembre  de  1999  por  la  que  se  actualiza  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. 



 

 

 

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de 

carreteras. 

*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales 

aplicadas sobre la calzada. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización 

de Obras. 

 

 
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 

FBB3 - PLAQUES COMPLEMENTÀRIES 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FBB31620,FBB31720. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 

S'han considerat els elements següents: 

- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 

- Caixetins de ruta 

S'han considerat els llocs de col·locació següents: 

- Vials públics 

- Vials d'ús privat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al 

replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de 

la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat: ± 1° 

VIALS PÚBLICS: 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de  parada  d'un automòbil, tot i que hi  

hagi un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 

Distància a la calçada: >= 50 cm 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 

i UNE 135314. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 



 

 

 
 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 

CAIXETINS DE RUTA: 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la    

DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
VIALS PÚBLICS: 

*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  diciembre  de  1999  por  la  que  se  actualiza  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la 

Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
FBB4 - CARTELLS 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FBB41110. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 

S'han considerat els elements següents: 

- Rètols 

S'han considerat els llocs de col·locació següents: 

- Vials públics 

- Vials d'ús privat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al 

replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de 

la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat: ± 1° 

VIALS PÚBLICS: 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de  parada  d'un automòbil, tot i que hi  

hagi un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 

Distància a la calçada: >= 50 cm 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 



 

 

 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 

i UNE 135314. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
RÈTOLS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 

*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  diciembre  de  1999  por  la  que  se  actualiza  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la 

Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FD5 - DRENATGES 

FD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FD5H813A. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor i reixa de fosa o 

d’acer, sobre solera de formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En caixa de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge dels mòduls prefabricats 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Col·locació del formigó lateral de la caixa 

- Col·locació de les reixes 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre 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 caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera: ± 20 mm 

- Aplomat total: ± 5 mm 

- Planor: ± 5 mm/m 

- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric 

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. 



 

 

 

No pot transcórrer més d'1 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. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

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. 
 

 
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FD5J4F08. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 

S'han considerat els materials següents: 

- Caixa de formigó 

- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En caixa de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge de l'encofrat 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Col·locació del formigó de la caixa 

- Desmuntatge de l'encofrat 

- Cura del formigó 

En caixa de maó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació   dels maons amb morter 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre 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. 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 

Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck 

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) 



 

 

 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la  introducció  d'elements  de 

l'encofrat ni d'altres. 

Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb  un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit  a la  paret, 

i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres 

defectes. 

Gruix dels junts: <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m 

- Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm 

ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la 

paret. 

Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm 

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, sense pluja. 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

No pot transcórrer més d'1 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. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons que s'han de 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. 

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

EMBORNALS: 

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. 

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

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  Estructural 

(EHE). 

 
 

FD5K - CAIXES PER A INTERCEPTORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FD5KHF0E. 



 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 

S'han considerat els materials següents: 

- Caixa de formigó 

- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En caixa de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge de l'encofrat 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Col·locació del formigó de la caixa 

- Desmuntatge de l'encofrat 

- Cura del formigó 

En caixa de maó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació   dels maons amb morter 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre 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. 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 

Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck 

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) 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la  introducció  d'elements  de 

l'encofrat ni d'altres. 

Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb  un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit  a la  paret, 

i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres 

defectes. 

Gruix dels junts: <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m 

- Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm 

ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 



 

 

 

Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm 

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, sense pluja. 

CAIXA DE FORMIGÓ: 

No pot transcórrer més d'1 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. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

CAIXA DE MAÓ: 

Els maons que s'han de 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. 

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

INTERCEPTORS: 

m de llargària 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. 

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

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  Estructural 

(EHE). 

 
 

FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FD5ZU030. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Subministrament i col·locació d’elements auxiliars per a drenatges. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter, si és el cas 

- Col·locació de l’element 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, 

anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de 

sobresortir de les parets de l'element drenant. 

La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i      han 

de mantenir el seu pendent. 

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el  bastiment  a  tot  el  seu  perímetre. 

La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé 

produir sorolls. 

Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 



 

 

 

Toleràncies d'execució: 

- Guerxament: ± 2 mm 

- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 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 

 
BASTIMENT: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
FD7 - CLAVEGUERES 

FD75 - CLAVEGUERES AMB TUB DE FORMIGÓ CIRCULAR I ENCADELLAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FD759375. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formació de clavegueró, claveguera o col·lector amb tubs de formigó circulars o ovoides encadellats, 

col·locats sobre llit d'assentament de formigó, rejuntats interiorment amb morter de ciment i argollats    amb 

formigó, o amb maó foradat o rajola ceràmica col·locats amb morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Execució de la solera de formigó 

- Col·locació dels tubs 

- Segellat dels tubs 

- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament 

- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada 

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. 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. 

El llit d'assentament ha  de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3  

del tub en el cas de tubs ovoides. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 

disgregacions o buits a la massa. 

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. 

Cada element ha de quedar encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb una anella de 

formigó, de maó foradat o de rajola comuna i, interiorment, amb un rejuntat de morter. 

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. 

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 : 

- Tubs circulars: >= diàmetre nominal + 40 cm 

- Tubs ovoides: >= diàmetre menor + 40 cm 

Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar 

Argollat de formigó: 

- Gruix de l'anella: >= 5 cm, <= 10 cm 

- Amplària de l'anella: >= 20 cm, <= 30 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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. 

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. 

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 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 tuberia instal·lada. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  Estructural 

(EHE). 

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 norma 5.1.-IC: Drenaje 

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

superficial 

 
 

FD7F - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FD7FA375,FD7F7375. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats. 

S'han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 

- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 

- Baixada dels tubs al fons de la rasa 

- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 

- Unió dels tubs 

- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada 

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. 

La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb 

l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre 

exterior més petit. 

La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre, 

encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit. 

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. 

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. 

Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser 

agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 

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 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 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 norma 5.1.-IC: Drenaje 

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

superficial 

 
 

FD9 - RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FD957270. 

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. 

Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck 

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 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  

Estructural (EHE). 

 
 

FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FDKZ3154. 

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. 

 
 

FR - JARDINERIA 

FR6 - PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FR611351,FR662118,FR6B2252. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Plantació d'espècies vegetals. 

S'han considerat les espècies següents: 

- Plantes de temporada 

- Plantes crasses 

- Arbres 

- Plantes vivaces 

- Arbusts 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- Arbre o arbust: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- Plantes: 

- En contenidor 

- Amb l'arrel nua 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Arbre o arbust: 

- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal 

- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 

- Plantació de l'espècie vegetal 

- Protecció de l'espècie vegetal plantada 

- Plantes: 

- Comprovació i preparació de la superfície a plantar 

- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 

- Plantació de l'espècie vegetal 

- Protecció de l'espècie vegetal plantada 

ARBRES I ARBUSTS: 

La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en  posició natural  

sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 

Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista. 

Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 

Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 

Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han d’estar protegits amb les 

mesures adequades. 

L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escocell o del forat de plantació. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm 

PLANTES: 

Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 



 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 

S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera hora del 

matí o a última de la tarda. 

No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses  o  amb  

temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 

ARBRES I ARBUSTS: 

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. 

Dimensió mínima del clot de plantació 

- Arbres: 

- Amplària: 2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 

- Fondària: 1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 

- Arbusts: 

- Amplària: diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 

Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra. 

Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on 

s'han de dipositar les arrels. 

La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb 

mitjans manuals. 

La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 

La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 

S'ha d'habilitar un escocell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que  el forat de plantació i  

25 cm de fondària. 

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. 

Immediatament després de  plantar s'ha de regar abundantment,  procurant no embassar el fons del    forat 

de plantació. 

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, en especial les de major diàmetre. 

Immediatament després de  plantar s'ha de regar abundantment,  procurant no embassar el fons del    forat 

de plantació. 

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. 

Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment  amb  cabal  suficient  per  mollar  les 

arrels dins del pa de terra. 

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. 

PLANTES: 

Els treballs de condicionament  del sòl s'han d'haver fet  amb antelació suficient  per facilitar l'aireig del  sòl. 

Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim,  les  mateixes  dimensions 

d'aquest. 

Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar 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, en especial les de major diàmetre. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 



 

 

 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
*NTJ  08B:1993  Normes  Tecnològiques  de  Jardineria  i  Paisatgisme.  Implantació  del  material  vegetal. 

Treballs de plantació. 



 

 

 

III.02.06.- RELACIÓ DE PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL. 
 

GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

GD5 - DRENATGES 

GD5P - PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ POLÍMER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

GD5PB1CA. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Pericó prefabricat de formigó polímer amb bastidor i reixa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, fosa o 

polipropilè, col·locat sobre solera de formigó. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície d’assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació del pericó sobre la solera 

- Formació de forats per a connexionat de les canals i/o els tubs de desguàs 

- Acoblament de les canals i/o els tubs 

- Col·locació de la reixa i els accessoris 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

El pericó ha de quedar fixat a la solera, i envoltat de formigó fins el nivell del paviment. 

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. 

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 

Gruix de la solera: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera: ± 20 mm 

- Planor: ± 5 mm/m 

- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric 

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. 

No pot transcórrer més d'1 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. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

El procés 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 D.F. ho consideri necessari. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

unitat mesurada segons especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
GDD - PARETS PER A POUS 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 



 

 

 

GDD15094,GDDZ3154. 

 
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. 

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 

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 l'arqueta 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 de l'arqueta 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. 

 
 

GDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

GDG3U011. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT i 

PVC, col·locats en una rasa i recoberts. 

S'han considerat els reblerts de rasa següents: 

- Reblert de la rasa amb terres 

- Reblert de la rasa amb formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació dels tubs 

- Unió dels tubs 

- Reblert de la rasa amb terres o formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 

Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 

No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 

La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25% 

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul 

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul 

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 

El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes  de formigonament,  com és  ara disgregacions o buits a   

la massa. 

Gruix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm 

Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck 

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS: 

No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de  

junts i reblert de rasa. 

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 

S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 

Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert. 



 

 

 

Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de 

manera que no es produeixin disgregacions. 

El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau  de formigó. 

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. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL: 

La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  

Estructural (EHE). 



 

 

 

III.02.07.- RELACIÓ DE PARTIDES D’OBRA DE REHABILITACIÓ i RESTAURACIÓ. 

 
K4 - ESTRUCTURES 

K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

K453 - FORMIGONAT DE BIGUES 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa,  armat o  per a pretensar,  de 

central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 

directament des de camió, amb  bomba  o  amb  cubilot,  i  operacions  auxiliars  relacionades  amb el 

formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Bigues 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les 

que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes 

d'exposició. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la 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. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF. 

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. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Gruix màxim de la tongada: 

- Consistència seca: <= 15 cm 

- Consistència plàstica: <= 25 cm 

- Consistència tova: <= 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 

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. 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 

- H <= 6 m: ± 24 mm 

- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm 

- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm 

Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 

- H <= 6 m: ± 12 mm 

- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm 

- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm 

Desviacions laterals: 

- Peces: ± 24 mm 

- Junts: ± 16 mm 



 

 

 

Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm 

Secció transversal (D: dimensió considerada): 

- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 

- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 

- Resta d'elements : ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 

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 s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si 

s'escau) i demés elements ja col·locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 

formigonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la   

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 inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 

formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 

treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la 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. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. 

S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 

paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les 

superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o 

filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 

l'element. 

 

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 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  Estructural 

(EHE). 

 
 

K45G - FORMIGONAT D'ELEMENTS LOCALITZATS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa,  armat o  per a pretensar,  de 

central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 

directament des de camió, amb  bomba  o  amb  cubilot,  i  operacions  auxiliars  relacionades  amb el 

formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Zones localitzades d'estructures com daus de recolzament, etc. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les 

que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes 

d'exposició. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la 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. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 

elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de 

formigó sense que es toquin entre elles. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Gruix màxim de la tongada: 

- Consistència seca: <= 15 cm 

- Consistència plàstica: <= 25 cm 

- Consistència tova: <= 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 

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. 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 

- H <= 6 m: ± 24 mm 

- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm 

- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm 

Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 

- H <= 6 m: ± 12 mm 



 

 

 

- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm 

- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm 

Desviacions laterals: 

- Peces: ± 24 mm 

- Junts: ± 16 mm 

Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm 

Secció transversal (D: dimensió considerada): 

- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 

- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 

- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 

- Resta d'elements : ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 

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 s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si 

s'escau) i demés elements ja col·locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 

formigonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la   

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 inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 

formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 

treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la 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. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. 

S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 

paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les 

superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o 

filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 

l'element. 



 

 

 
 

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 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  Estructural 

(EHE). 

 
 

K4B - ARMADURES 
 

 
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, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades 

a perfils d’acer. 

S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 

- Pilars 

- Murs estructurals 

- Bigues 

- Llindes 

- Cèrcols 

- Estreps 

- Lloses i bancades 

- Sostres 

- Membranes i voltes 

- Armadures de reforç 

- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 

- Armadura per a reforç de llosana de balcó d’estructura de perfils d'acer, una vegada nets aquests, 

col·locant un cèrcol perimetral connectat als perfils del balcó amb grapes en forma d'U 

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 

Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 

- Perforació del formigó 

- Neteja del forat 

- Injecció de l’adhesiu al forat 

- Immobilització de l’armadura durant el procés d’assecat de l’adhesiu 

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 diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a 

la DT. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies 

perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 



 

 

 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen 

de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen 

i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments 

establerts a la UNE 36832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només 

s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i autoritzats per la DF. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels  

solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions 

de la EHE, al article 66.6. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36832. 

Les armadures han d'estar subjectades entre  elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva  

posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 

procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig 

d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que 

hagin de quedar soterrats. 

La 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. 

Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 

llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 

36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte  tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas      

que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre  

equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat 

màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 

>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 

1,25 granulat màxim 

Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 

Secció barra solapada de diàmetre major) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 



 

 

 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 

La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o 

en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb 

l'ajut d'un mandrí. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir  fissures  ni 

filtracions al formigó. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 

El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 

La perforació ha de ser recta i de secció circular. 

El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s’ha d’ancorar i 500 mm  

més llarg a la llargària neta d’ancoratge de la mateixa. 

La perforació s’ha de buidar de pols abans de col·locar l’adhesiu. 

L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s’ha d’utilitzar dins del temps màxim fixat 

per aquest. 

La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’adhesiu ha d’estar compresa entre 5º i 40 º C. 

Al omplir la perforació amb l’adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 

Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s’introdueixi la barra a la perforació. 

Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició. 

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. 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 

Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la DT. 

ARMADURES PER A REPARACIÓ DE LLOSANA: 

m de llargària de cèrcol realment executat, d'acord  amb  la  DT. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

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 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  

Estructural (EHE). 

 
 

K4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL.LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS 

K4D3 - ENCOFRATS PER A BIGUES 

 

 
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 arriostrament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 

garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials,  les 

accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 

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

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi  hagi  regalims. 

La 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. 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a 

base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació  per  escrit  de  l'encofrat. 

El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han 

d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 

formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada   la 

peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin  alterar el 

procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements  de gran cantell    o els costers 

horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin 

derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin  la 

resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras  del parament. 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per 

l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà 

autoritzar un segellant adequat. 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m 



 

 

 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ │Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│ 

│ │─────────────────│ │ │ │ 

│ │Parcial │ Total │ │ │ │ 

│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ 

│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm │± 10 mm │  -  │ 

│ │   │   │ + 60 mm │   │    │ 

│Murs │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 20 mm │ ± 50 mm │ 

│Recalçats │± 20 mm │± 50 mm │  -  │± 20 mm │  -  │ 

│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. 

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, i s'ha de comprovar la situació 

relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que 

s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element 

dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 

correcta. 

Quan entre la realització de  l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una  revisió 

total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries 

mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 



 

 

 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de 

l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació  del 

formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un 

metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 

d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la  contrafletxa 

necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. 

Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que no 

assentaran 

Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o  plàstics. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la 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 superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 

- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels 

forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el 

perímetre dels forats. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón  

Estructural (EHE). 

*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) 

 
 

KN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

KN2 - VÀLVULES DE SOLETA MANUALS SOLDADES 

KN2R - REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE VÀLVULES DE SOLETA 
 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Substitució de vàlvula de soleta manual roscada, en canonada existent, amb una de les bandes de la 

canonada desmuntada. No inclou les feines necessàries per a destapar la canonada, ni la reposició de 

la part de la canonada que calgui. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Extracció de la vàlvula obsoleta 

- Neteja de rosques i d'interior de tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova d'estanquitat 



 

 

 

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 la connexió amb la canonada han de ser estancs 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. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només 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. 



 

 

 

III.02.08.- RELACIÓ DE PARTIDES DE SEGURETAT i SALUT. 

 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 

H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 
H1411111,H142AC60,H1421110,H1423230,H1443012,H144B104,H1432012,H1473203,H1481131,H14885 

80,H148C580,H148E800,H1459630,H145K153,H1451110,H1453310,H1461122,H1462242,H1461164,H14 

82111,H1483132,H1485140. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 

amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l’aparell auditiu 

- Proteccions per a l’aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 

la integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d’esport 

- El material d’autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 

suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 

compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 

del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és 

necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos 

EPI, amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 

- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 

- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 

- La gravetat del risc 

- El temps o freqüència d’exposició al risc 

- Les condicions del lloc de treball 

- Les prestacions del propi EPI 

- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 

higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en contacte 

amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 



 

 

 

L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 

informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 

L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar. 

L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions 

i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 

L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades  sobre  el  cap,  serà  

perceptiva la utilització de casc protector. 

Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes.  

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 

altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 

muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 

- Obres en foses, rases, pous i galeries 

- Moviments de terra i obres en roca 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Utilització de pistoles per a fixar claus 

- Treballs amb explosius 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 

- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 

Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o 

enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o 

brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i 

adorns sortints. 

Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment 

de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc  (mai  al  seu interior). 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 

viseres. 

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

S’han de tenir en compte els aspectes següents: 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser  completament  tancades  i  

ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 

- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 

incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 

- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 

perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 

panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 

picapedrer) per impedir entelament. 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits 

contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 

Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 

- Treballs de perforació i burinat 

- Talla i tractament de pedres 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 

- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 

- Activitats en un entorn de calor radiant 

- Treballs que desprenen radiacions 



 

 

 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 

construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 

encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 

teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 

temperatura que haurà de suportar. 

Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó  de  soldador" 

amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada 

de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 

No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 

soldar. 

Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les 

pantalles de cap de tipus regulables. 

Característiques dels vidres de protecció: 

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per a 

garantir una absorció lumínica suficient 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 

visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta  metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de    les 

ulleres de picapedrer 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 

- Treballs de percussió 

- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 

Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, 

quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció 

auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb 

filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, 

plàstic, cera mal·leable o cotó. 

Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant  la  compatibilitat 

dels diferents elements. 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires 

- Vapors metàl·lics i orgànics 

- Gasos tòxics industrials 

- Monòxid de carboni 

- Baixa concentració d’oxigen respirable 

- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 

d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 

- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 

- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 

- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 

- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del fluid 

frigorífic 

L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima  del 

20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració 

de tòxics en suspensió. 

Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús    i 

nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada 

ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 

Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la 

ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents 

activitats: 

- Treballs de soldadura 

- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 

- Treballs amb risc elèctric 



 

 

 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 

seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 

termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 

característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè  o  matèries  plàstiques 

que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat 

de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 

- Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d’obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 

- Construcció de sostres 

- Treballs d’estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció. 

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Construcció de sostres 

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en 

fusió: 

- Soldadors 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 

metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 

cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a  la 

unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 

metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 

d'estructures o enderrocs. 

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap 

element metàl·lic. 

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se’n ràpidament   del 

calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un 

alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per  claus, encenalls, vidres,  etc.  serà recomanable l'ús 

de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades 

en el calçat des d’origen. 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de   cuir, 

cautxú o teixit ignífug. 

En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa 

davant d’aquestes. 

PROTECCIONS DEL COS: 

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de 

seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 

activitats: 

- Treballs en bastides 

- Muntatge de peces prefabricades 

- Treballs en pals i torres 

- Treballs en cabines de grues situades en altura 

Aquests cinturons compliran les següents condicions: 



 

 

 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 

comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan 

la data de fabricació sigui superior als 4 anys 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 

mitjançant reblons 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 

- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant  pel risc de  contacte  amb línies elèctriques,  com  per 

la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 

- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 

Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 

salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 

El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que persisteixi 

el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del 

receptor. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

- Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent 

- Manipulació de vidre pla 

- Treballs de rajat de sorra 

- Treballs en cambres frigorífiques 

- Roba de protecció anti-inflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus 

- Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques  compliran  les  

següents condicions: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix  els moviments, per tal motiu és recomanable     

la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 

característiques: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari  

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 

funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d’explotació i transport elèctric 

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir  

roba sense accessoris metàl·lics. 

Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, 

guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 

instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 



 

 

 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant  de recepció i rebut, per  un 

responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 

caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 

fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS 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 

 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 

y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 

de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999,  de la Dirección General de  Industria y Tecnología, por  la que  se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial. 

Resolución  de  28  de  julio  de  2000,  de  la  Dirección  General  de  Política  Tecnológica,  por  la  que  se 

actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 

Tecnología. 

 
 

H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

H151AJ01,H153A9F1,H152D801,H15Z1001,H15Z2011. 

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 

la 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 de 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 CRITERIS 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 1435/1992, de  27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de  aplicación de    la 

directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 

sobre máquinas. 

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 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 

noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 

máquinas. 

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 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 

Vidrio y Cerámica. 



 

 

 

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. 

 
 

H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

H64 - TANCAMENTS DE PLANXES METÀL.LIQUES 

H645 - TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

H6452131. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Col·locació de tanca provisional de 2 m d’alçària, de planxa grecada d’acer, fixada a peus d’acer 

conformat amb desmuntatge inclòs. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació dels peus 

- Col·locació de les planxes entre els suports 

- Desmuntatge del conjunt 

CONDICIONS GENERALS: 

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre els suports: ± 5 mm 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat: ± 5 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha de 

mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

 
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. 
 

 
H6A - TANCAMENTS DE MALLES METÀL.LIQUES 

H6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

H6AA2111. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d’alçària, de malla d’acer, fixada a peus prefabricats de formigó i 

amb el desmuntatge inclòs. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 



 

 

 

- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 

- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 

- Desmuntatge del conjunt 

CONDICIONS GENERALS: 

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre els suports: ± 5 mm 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat: ± 5 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha de 

mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

 
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. 
 

 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

HBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HBA12C12. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 

S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 

- Marques transversals 

- Marques superficials 

- Pintat de banda contínua sonora 

S'han considerat els tipus de marques següents: 

- Reflectants 

- No reflectants 

S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 

- Vials públics 

- Vials privats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Neteja i acondicionament del paviment 

- Aplicació de la pintura 

- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

CONDICIONS GENERALS: 

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 

Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 

El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 

Dosificació de pintura: 720 g/m2 

Toleràncies d'execució: 



 

 

 

- Replanteig: ± 3 cm 

- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 

MARQUES REFLECTANTS: 

Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m2 

CARRETERES: 

Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7 

Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45 

Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 

- 30 dies: >= 300 mcd/lx m2 

- 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 

- 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 

- Color groc: >= 150 mcd/lx m2 

Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 

- Sobre paviment bituminós: >= 0,30 

- Sobre paviment de formigó: >= 0,40 

- Color groc: >= 0,20 

BANDA CONTÍNUA SONORA: 

La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la mateixa 

mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle. 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 

No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 

abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 

correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 

Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 

PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, 

a la mínima altura. 

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 

(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació  de  la  carretera,  es  

compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

La placa “OBRES” haurà d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en  funció 

de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin 

col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap 

obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, 

els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 

carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se 

prèviament a la de perill “OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les 

vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. 

Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 

comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà 

regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 



 

 

 

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle 

amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació 

recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en 

el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 

senyalitzacions auxiliars. 

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i  completament  

seca. 

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 

Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un 

tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al 

curat del formigó. 

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material 

del mateix tipus que el paviment existent. 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 

BANDA CONTÍNUA SONORA: 

La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha  de  realitzar  amb  la  

maquinària i les eines adequades. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 

MARQUES SUPERFICIALS: 

m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions  de la DT, mesurant la superfície circumscrita   

al conjunt de la marca pintada. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 

*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  diciembre  de  1999  por  la  que  se  actualiza  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. 

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de 

carreteras. 

*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales 

aplicadas sobre la calzada. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización 

de Obras. 

 

 

 

 



 

 

HQ – EQUIPAMENTS 
 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 

 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HQU1521A,HQU1A20A,HQU1H23A. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’obra, 

durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 

prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 

La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats 

+ subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les 

instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de 

subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi 

pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al 

Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment 

de cap de les parts. 

Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus 

d’implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb 

les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent 

al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte  i  pressupost específic 

a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de 

salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat 

per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre  de  treball  industrial. 

Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els 

esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 

d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 

Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients  d’escombraries i  la 

seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal 

d’obra i el seu entorn d’implantació. 

Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 

higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 

Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 

en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 

Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i aquest 

sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per 

amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del 

contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 

Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 

treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

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. 

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 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 

664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con      la 

exposición a agentes biológicos durante el 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 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 

Vidrio y Cerámica. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. REBT 2002 

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 

 
 

HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HQU22301,HQU25701,HQU27902,HQU2AF02,HQU2E001,HQU2P001. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Armaris amb porta, pany i clau. 

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 per un mínim de quatre punts. 

L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

El pany ha d’obrir i tancar correctament. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició: ± 20 mm 

- Aplomat: ± 2% 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.      

Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 

embalatges, etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 



 

 

 

III.02.09.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
 

La normativa de compliment obligatori serà la legislació general que ve assenyalda en l’annex 02 de la 

present memòria complementada amb els reglaments i instruccions  específiques  que  conté  aquest propi 

Plec per a cadascun dels materials, partides i elements d’obra relacionats. 

 
 

 

 

 

Document datat i signat electrònicament
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V. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 
 
 
 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE L’AVINGUDA AGUSTÍ SIMON  

Nucli de Viabrea (Barri de l’Estació) 

RIELLS I VIABREA 17404                                                                                                                                  Abril 2019 

 

 

 

 

Dades de l'obra 

 

Tipus d'obra: Projecte d’urbanització 

 

Emplaçament: 17404  Riells i Viabrea 

Selva 

 

Superfície de actuació: 519 m2 

 

Promotor: AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA (NIF: P 1715500 C)  

 

Arquitecte/s autor/s del Projecte: Armand Garcia Bartolomé 

 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Armand Garcia Bartolomé 

 

 

 

Dades tècniques de l'emplaçament 

 

Topografia: La zona on s’actua ocupa una superfície plana, 

amb un pendent despreciable 

 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Entorn residencial, amb habitatges entremitgeres 

de PB + 1, i amb edificació plurifamiliar alineada 

de PB + 2 

 

Instal·lacions de serveis públics: 

(Tant vistes com soterrades) 

 

Accés rodat des del carrer. 

Xarxes soterrades: distribució d’aigua potable, 

enllumenat públic i sanejament (no separativa). 

Xarxes aèries: distribució de baixa tensió i telèfon. 

 

Ubicació de vials: 

(Amplada, nombre, densitat de circulació i amplada 

de voreres) 

Avinguda Agustí Simon: amplada total de 8,00 

metres, amb una calçada de 6,00 metres, i 

voreres de 1,00 metres d’amplada. 

Densitat de circulació de trànsit i de vianants: 

moderat atès que, tot i trobar-se en un veïnat 

residencial de baixa densitat d’habitatges, es 

tracta d’un vial que dóna accés a la carretera Gi-

552 per anar direcció a La Batllòria i la resta del 

municipi.  



Compliment del RD 1627/97, de 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 

construcció 

 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte 

a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu 

dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

 

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 professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 

obres de construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un 

Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 

previsions contingudes en el present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 

Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 

Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 

Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de 

garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 

segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 

Seguretat i Salut. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 

Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  

l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 

sots-contractistes i representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

 

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è 

de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de 

l'obra i en particular en les següents activitats: 

 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 

poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 

en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 



a les diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 

principis generals: 

 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 

monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 

treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 

salut en el moment d'encomanar les feines 

 

3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 

informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 

4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 

que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que 

poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud 

dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 

alternatives més segures 

 

5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 

cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors 

autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals 

consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

 

Identificació dels riscos 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV 

del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 

treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra 

o bé ser aplicables a d'altres feines. 

 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 

erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 

minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 

manteniment...). 

 

Mitjans i maquinaria 

 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 



- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues 

- Caiguda de la càrrega transportada 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

Treballs previs 

 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

Enderrocs 

 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

Moviments de terres i excavacions 

 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

Pavimentació i anivellament 

 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 



- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d’encofrats 

- Fallides de recalçats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

 

Ram de paleta 

 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

 

Revestiments i acabats 

 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Instal·lacions 

 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

Específics d’aquest projecte 

 

Els procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra. 

 

- Moviment de terres, excavacions i terraplens 

- Maquinària d’excavació 

- Maquinària de moviment de terres 

- Maquinària de compactació 

- Camions de trabuc 



- Compressors i martells pneumàtic 

- Eines manuals 

- Subbases, ferms i paviments 

- Maquinària d’estesa i compactació 

- Camions de trabuc 

- Pavimentadors 

- Pous, rases, etc. 

- Maquinària d’excavació 

- Camions 

- Formigoneres 

- Grues 

- Prefabricats 

- Eines manuals 

- Drenatges, sanejament i canalitzacions 

- Formigoneres 

- Tubs i canonades 

- Recobriments 

- Grues 

- Prefabricats 

 

 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 

(Annex II del RD 1627/1997) 

 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del 

lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 

pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 

delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

Mesures de prevenció i protecció 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de 

mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda 

els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment...). 

 

Mesures de protecció col·lectiva 

 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 

en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 



- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

Mesures de protecció individual 

 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 

serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar 

el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

Mesures de protecció a tercers 

 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 

de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones 

alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 

exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

 

Primers auxilis 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 

accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 

centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 

accidentats. 

 

 

 

Document datat i signat electrònicament. 
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