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MEMÒRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.-  ANTECEDENTS. 
 
 
La Conselleria de l’Àrea de Medi Ambient, Sanitat i Consum, i la Tinença 
d’Alcaldia delegada de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Tarragona, han 
encarregat als SSTT d’Enginyeria Industrial municipal la redacció d’un projecte 
per executar 104 illes de contenidors soterrats, per a la recollida de residus 
sòlids urbans (RSU), al terme municipal de Tarragona. 
 
Aquest projecte comporta l’enretirada dels contenidors situats actualment en 
superfície als sectors urbans de: Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, Sant 
Ramon, Santa Isabel, la Vall de l’Arrabassada, Tarragona 2 i l’Eixample de la 
ciutat, essent substituïts per altre en disposició soterrada. 
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2.- OBJECTE.  
 
 
 
El present projecte te per objecte l’estudi, proposta de solucions possibles, 
elecció de la més apropiada, descripció de les característiques, requisits 
exigibles, condicions i finalment la valoració econòmica , que han de complir 
tots d’obra civil, que composen el subministrament i la instal·lació de cada una 
de les 104 illes dels contenidors soterrats. 
 
A conseqüència de la instal·lació de les noves illes de contenidors soterrats es 
podrà modernitzar el sistema de recollida de RSU, així com minimitzar l’impacte 
visual que provoquen els contenidors ubicats en superfície, com també es 
pretén poder fomentar en els ciutadans una millor gestió dels residus, 
domèstics i/o comercials. 
 
 
 
3.- ACORDS PREVIS. 
 
 
 
L’Ajuntament ha pres la decisió de que la totalitat dels contenidors seran 
adquirits directament per ell, i estaran apilats en un local emplaçat al nostre 
municipi.  
 
L’Adjudicatari els retirarà del local utilitzant els seus propis mitjans i seran al 
seu càrrec totes les despeses originades. Des de el moment de la seva 
enretirada, l’Adjudicatari serà l’únic responsable del tracte i custodia dels 
contenidors. 
 
Igualment l’Ajuntament ha decidit que l’única millora que s’acceptarà,  serà  la 
d’augmentar el nombre d’illes a implantar al municipi.  
 
L’oferta de millora amb l’augment de noves illes, inclourà l’adquisició i 
subministrament dels contenidors per part de l’Adjudicatari, que seran del 
mateix tipus, model  i característiques que els adquirits per l’Ajuntament.  
 
 
4.-  ELECCIO DELS EMPLAÇAMENTS.  
 
 
 
A l’hora d’ubicar les illes previstes inicialment al projecte, així com les illes de 
les possibles millores, s’ha tingut en compte el fet de  que els ciutadans ja 
estan habituats als emplaçaments actuals dels contenidors en superfície, i per 
aquesta raó s’ha prioritzat mantenir la mateixa ubicació per a les illes 
soterrades. 
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Per realitzar aquesta feina es va nomenar una comissió formada per quatre (4) 
persones: una representant de l’empresa adjudicatària del Servei municipal de 
Neteja Pública; una dels serveis tècnics municipals de la Guàrdia Urbana; una 
representant del Departament municipal de Neteja Pública, i un tècnic  dels 
SSTT d’Enginyeria Industrial municipals. Aquest equip posteriorment va 
intervenir en la ubicació de les noves illes previstes per a les possibles millores. 
 
Aquesta comissió va inspeccionar cadascun dels emplaçaments on ubicar les 
noves illes, les inicialment projectades i les corresponents a les millores, i va 
considerar les possibles afectacions dels llocs en qüestió degut a la presència 
d’instal·lacions, tant aèries com soterrades.  
 
Si la comissió comprovava la possibilitat de que la ubicació no fora la més 
adient, es proposava un nou emplaçament, el més proper possible a l’inicial. 
 
 Amb aquest criteri es va confeccionar el llistat d’ubicacions definitiu i la del 
nombre de contenidors de cada illa, que es van sotmetre a l’aprovació de la 
Conselleria de Medi Ambient, Neteja i Serveis Públics municipals. 
 
 
5.- TIPOLOGIA DE LES ILLES.  
 
 
 
Les illes es poden definir, pel nombre de contenidors, que en aquest cas poden 
ser de 5 o 6 unitats, o bé pels seu emplaçament, segons hi siguin ubicades en 
vorera, calçada, zones verdes, …etc.  A continuació es detalla el tipus de les 
illes que hi figuren en aquest projecte. 
 
 
5.1.- Modalitat de les Illes segons el nombre de co ntenidors. 
 
Illes tipus 5 unitats 

 
Illes tipus 6 unitats: 

 

Tipologia Capacitat (m 3) 
1 unitat de rebuig 5,00  
1 unitat d’envasos i plàstic 5,00  
1 unitat de paper i cartró 5,00  
1 unitat d’orgànica 3,00  
1 unitat de vidre 3,00  

Tipologia Capacitat (m 3) 
2 unitat de rebuig 5,00  
1 unitat d’envasos i plàstic 5,00  
1 unitat de paper i cartró 5,00  
1 unitat d’orgànica 3,00  
1 unitat de vidre 3,00  
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5.2.- Modalitat de les Illes segons el seu emplaçam ent. 
 
 
S’han definit cinc (5) diferents modalitats: 
 
 
     MODEL A: S’incorpora a la vorera existent o s’eixampla aquesta perquè  

l’illa quedi integrada a la mateixa. 
 
     MODEL B: S’incorpora en un espai que no és ni de vorera ni de calçada. 
 
     MODEL C: S’incorpora en una illeta ja existent que fa de mitjana a la 

calçada com a part de la regularització de trànsit. 
 

MODEL D: S’incorpora en un espai existent, destinat a aparcament a l’aire 
lliure. 

 
     MODEL E: Es separen els cubilots per tal que l’illa es pugui adaptar a un 

espai corb. (vorera). 
 
Condició en tots els casos: 
 
La plataforma terrestre s’adaptarà a la pendent existent al carrer (vorera, 
calçada, etc.) sense recórrer a esglaons. 
 
 
 
6.- CARACTERISTIQUES I QUALITAT DE L’EXECUCIÓ DE L’ OBRA CIVIL.  
 
 
 
Les operacions a realitzar per la execució d’obra civil, sense que això sigui una 
relació exhaustiva, seran, tan per les illes inicialment previstes al projecte com 
per les que puguin sorgir de les millores ofertades, les següents: 
 
 
6.1.- Treballs previs a l’excavació. 
 
 
Demanar informació a les diferents companyies de serveis, per tal que informin 
de la possible presència de les seves instal·lacions en la zona afectada.  
 
Demanar el compliment l’ordre TIC 341/2003, de 21 de juliol, pel procediment 
de control aplicable a les obres que afectin a la xarxa de distribució elèctrica 
soterrada. 
 
- Marcar al terra i amb pintura indeleble el perímetre de l’excavació de 

l’illa. 
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- Estudi del subsòl mitjançant l’ús de geo-radar, a l’àrea ja delimitada per 
tal de detectar possibles afectacions soterrades. 

 
           Si el resultat és positiu i l’afectació és transversal a l’illa, es podrà optar 

per separar el nombre de contenidors, dins el conjunt amb un 
fraccionament, com a màxim. És a dir: si s’ha de fraccionar una illa de 
contenidors amb cinc (5) unitats es podran realitzar les següents 
combinacions: (4 + 1 o 3 + 2). Aplicable a la de sis (6) unitats, 
(5+1,4+2,3+3). 

 
Quan la informació obtinguda del geo - radar detecti possibles afectacions més 
notables que a l’apartat anterior, que impossibiliti la ubicació, es tindrà que 
repetir l’anàlisi en un nou emplaçament tan proper com es pugui a l’anterior, a 
dreta i a esquerra.  
 
És a dir, es tindran tres opcions d’estudi per illa, com a màxim. Aquesta previsió 
te inclosa una valoració al pressupost del projecte. Si no es pot ubicar en cap 
dels tres llocs estudiats, la D.T.O, determinarà un nou emplaçament regit per 
allò que es diu en aquesta mateixa clàusula.   

 
- Si a l’estudi es generessin dubtes raonables respecte a possibles 

afectacions, caldria fer cates manuals adequades a la informació 
aportada pel geo - radar. 

 
 
6.2.- Execució de l’obra. 
 
 
Quan l’estudi del subsòl sigui favorable, considerant fins i tot com favorable la 
presència de conductes i cables que puguin ser desviats, caldrà procedir a 
l’excavació del terreny. 
 
Si es dona la presència de instal·lacions soterrades, la D.T.O. estudiarà la 
millor solució pel seu desviament, d’acord amb les empreses propietàries dels 
serveis,  i l’Adjudicatari les durà a terme amb la supervisió de la D.T.O. i de 
l’empresa propietària. El cost d’aquesta possible actuació està inclosa al 
pressupost del projecte de l’obra.  
 
Tots els residus generats tindran que dipositar-se en abocadors autoritzats. 
 
En el pressupost estan inclosos: els treballs i les despeses que poden originar-
se a l’excavació, així com per la utilització de la maquinària adient.  
 
Durant l’excavació es tindran que estibar els laterals del pou per tal que no es 
produeixin esllavissades del terreny. 
 
Els fons de l’excavació es sanejarà i es consolidarà amb una llosa de formigó 
amb armadura de malles, acabant-se amb un lliscat de ciment porlant que  
proporcioni una impermeabilització a la seva superfície. 
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Un cop acabada la solera del fons i col·locades les parets de formigó 
prefabricat, cubilots, els espais buits entre el trasdós de la paret prefabricada i 
el terreny natural es reompliran amb formigó H100, o similar, vibrat. 
 
Com ja s’ha exposat les illes estaran en diferents emplaçaments, per tant 
l’acabat superficial d’aquests es tindrà d’adaptar a l’acabat del seu entorn: el 
mateix panot que la vorera, etc. 
 
En el cas de que s’ampliï la vorera per a incorporar la instal·lació de l’illa a 
aquesta, ocupant l’espai de la calçada, en primer lloc es retirarà l’antiga 
pavimentació, així com la vorada,  i es substituirà per la nova. La vorada nova a 
col·locar serà del mateix tipus que l’existent. 
 
Per tal de no patir acumulacions d’aigua de pluja, de les escorrenties de la 
calçada, es realitzarà un replè amb una pendent de com a mínim 1 o 2% als 
laterals (extrems), dreta i esquerra de cada illa. 
 
Tots els treballs que es puguin originar per l’enretirada, el desplaçament o la 
reposició de qualsevol element urbà (embornal, senyalització horitzontal, arbrat, 
bardisses, …), s’hauran de fer, prèvia la consulta i autorització del Departament 
municipal responsable del material en qüestió fins i tot per ala seva reposició. 
En el pressupost d’aquest projecte, estan previstes els costos d’aquestes 
execucions. 
 
Respecte a les dimensions de l’excavació, s’han de prendre com aproximades, 
ja que les reals estaran condicionades per la tipologia i geometria dels cubilots, 
així com pel sistema d’excavació utilitzat. Les possibles variacions del valor 
fixat no influirà en amidaments final. Aquestes variacions estan incloses en el 
preu del pressupost. 
 
Igualment es farà per les illes ofertes com a millores, que inclouran tot allò que 
es demana per a les illes de projecte.    
 

 
7.- ADQUISICIÓ DE CONTENIDORS.  
 
 
Com ha estat dit anteriorment, l’Ajuntament ha adquirit un total de 537  dels 
contenidors, dosificant aquesta adquisició segons les necessitats de l’obra. 
 
Al dir contenidors significa que seran les bústies, plataforma terrestre, 
contenidor i plataforma de seguretat. Quedant excloses  camises prefabricades 
de formigó homologat, que els adquirirà i transportarà a peu d’obra 
l’Adjudicatari, en la seva totalitat. 
 
Per part de l’Ajuntament, es proporciona els següents elements: 
 

� 537 de contenidors metàl·lics amb bústia d’acer inoxidable, que a 
continuació es relacionen: 
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119 amb bústies de rebuig 5 m3 de capacitat 
104 amb bústies de paper- cartró 5 m3 de capacitat 
104 amb bústies d’envasos 5 m3 de capacitat 
104 amb bústies d’orgànica 3 m3 de capacitat 
104 amb bústies de vidre 3 m3 de capacitat 

 
 

� 537 unitats de sistema de plataforma de seguretat 
 

Per part de l’Adjudicatari, proporcionarà, carregarà, transportarà i descarregarà 
a peu d’obra els següents elements: 
 

� 537 camises prefabricades de formigó. 
 
Des de el moment de la càrrega i retirada dels elements del local on es 
trobaran dipositats l’Adjudicatari es farà responsable dels mateixos i de la seva 
custodia. 
 
8.- TIPOLOGIA DEL CONJUNT DELS CONTENIDORS.  
 
Degut a que la única millora que s’accepta en el projecte, és la realització de 
noves illes de contenidors, i segons indicacions rebudes pel Departament de 
Contractació, “els contenidors subministrats pels licitadors que ofereixin com a 
millora la realització d’un major nombre d’illes, seran els que l’Ajuntament té 
homologats amb les millores i/o especificacions tècniques que l’Ajuntament 
hagi determinat en compliment del previst en la clàusula 22 del plec de 
clàusules administratives que va regir l’acord d’homologació.  
 
A efectes informatius i sens perjudici de les negociacions que el licitador pugui 
concloure amb el proveïdor dels esmentat contenidors, es fa avinent que 
segons l’acord d’homologació el preu màxim que satisfaria l’Ajuntament pels 
contenidors homologats es situava en 5.900€ (sense IVA) i  de la camisa de 
formigó 1.000  € (sense IVA), sent el preu total del conjunt en 6.900 € (sense 
IVA) . " 
 
9.- TARRAGONA “PATRIMONI MUNDIAL”  
 
La situació excepcional de la ciutat de Tarragona com a Patrimoni Mundial la 
condiciona per a que qualsevol excavació en terrenys del Terme Municipal 
suposi automàticament un control d’excavació arqueològica tant per part del 
propi Ajuntament com del Departament de Cultura del Govern Autonòmic de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Donats que els emplaçaments  on s’ubicaran les illes de contenidors, és una 
zona amb un risc baix en contingut de restes arqueològiques, el control 
suposarà, que un arqueòleg supervisi els treballs a fer en cada cas. Aquesta 
tasca està valorada, per a cadascuna de les illes, al pressupost del projecte, 
però solament s’abonaran les illes en que la intervenció sigui necessària. 
Igualment es farà en aquelles partides en que no es dugui a terme els treballs o 
intervencions ja que figuren com previsió. 



8 

 
 
10.- TERMINI D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE  
 
Segons Directrius que marca el PLEC de Condicions Tècniques redactat pel 
Conselleria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, les obres 
s’executaran en tres fases: 
 
En una primera fase, abans del 15 d’octubre de 2010, s’hauran d’haver realitzat 
i certificat obres i/o subministraments per un import mínim de 163.952 euros  
(cent seixanta tres mil nou cents cinquanta dos euros) amb IVA inclòs.  
 
En una segona fase, abans del 15 d’octubre de 2011, s’hauran d’haver realitzat 
i certificat obres i/o subministraments per un import mínim de 1.000.596 euros 
(un milió cinc-cents noranta sis euros) amb IVA inclòs.  
 
I si fos necessari, en una tercera fase, abans del 15 d’octubre de 2012, 
s’hauran d’haver realitzat i certificat obres i/o subministraments per l’import que 
resti per finalitzar el projecte.  
 
A més a més, entre el 15 de febrer i l’1 de juliol de 2011, no és realitzaran 
obres, amb el ben entès, que tota illa que s’iniciï la seva construcció, haurà de 
quedar completament finalitzada abans del 15 de febrer de 2011, no 
s’acceptarà que quedin illes a mig construir, pendents de la seva finalització. A 
partir de l’1 de juliol de 2011, es reprendran les obres amb la construcció de la 
resta d’illes que hagin quedat pendents. 
 
Aquests terminis són improrrogables. 
 
 
 
 
 
11.- RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA.  
 
 
El contractista abans de l’inici de l’obra presentarà a aprovació de la Direcció 
Tècnica el Pla de Seguretat i Salut.  
 
Una vegada realitzada l’obra haurà de presentar en suport informàtic, el plànol 
de l’estat final (AS BUILD), realitzat en AUTOCAD (Disseny Assistit per 
Ordinador), coordenades UTM i amb totes les dades necessàries de 
d’instal·lació. També presentarà tres (3) còpies en suport paper. 
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12.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA.  
 
 
Es considera que per a la realització de les obres compreses en el present 
projecte, el contractista ha de tenir la classificació corresponent: 
 
Grup A “Moviment de Terres i Perforacions.  
 
    Subgrup A-1,  Desmuntatge i Buidatge.  
    Subgrup A-2, Explanació. 
 
Grup J- Instal·lacions Mecàniques, 
   Subgrup 5. 
 
La categoria del contracte d’execució d’obra, serà D.  
 
Una vegada acceptada la instal·lació per part de l’Ajuntament, durant l’any 
posterior estarà en vigor la garantia de vicis ocults. 
 
Fins l’acceptació de la nova instal·lació per part de l’Ajuntament l’adjudicatari 
serà el responsable de qualsevol desperfecte, col·lisió, actes vandàlics, etc., 
que es puguin produir i de la seva resolució, incloent les despeses originades. 
 
 
- illes de contenidors x 3 uts x 5m3 

 
 
13.- CONCLUSIÓ 
 
 
En el present Projecte, tant els 104 emplaçaments de les illes de contenidors 
soterrats com els sistemes ja descrits, s’han previst pensant en les necessitats  
de la Ciutat, tant  actuals com de futur, tenint en compte una línia de cost 
raonable, la multiplicació de la capacitat de recollida actual i la màxima 
rapidesa en l’execució de les obres. 
 
El volum total de les 104 illes de contenidors soterrats serà de: 
 
NOMBRE DE ILLES UNITATS CAPACITAT (m 3) TOTAL (m 3) 

87 3 5 1.305 
87 2 3 522 
17 4 5 340 
17 2 3 102 

  TOTAL  (m 3) 2.269 
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14.- HONORARIS FACULTATIUS  
 
 
De ser precisa la redacció d’un Projecte, que en principi no sembla 
indispensable, els honoraris professionals es determinen  : 
 
Honoraris de la Redacció  i de la Direcció d’Obra  : 
 
 

%4⋅= PH  ,  per la redacció del projecte de instal·lacions. 
 

%4⋅= PH ,  per la Direcció tècnica de l’Obra. 
 
H = Honoraris facultatius 
P = Pressupost  (*) 
      
(*)   execució  material  + 13 % despeses Generals +  6 %  Benefici Industrial  
                                
P = 2.373.362,07 € import de Contracta sense IVA. 
 
Deducció honoraris : 
 
HP = 2.373.362,07 € x 4%  =  94.926,48 € (Redacció del projecte). 
HD = 2.373.362,07 € x 4%  =  94.926,48 € (Direcció d’obra). 
 
Total Honoraris  del  Projecte  i Direcció d’obra =  189.868,96 € 
 
 
16.- PRESSUPOST 
 
 
Les execucions previstes al present projecte, incloent-hi l’obra civil i el 
subministrament de materials, el trasllat d’aquests a l’Obra, el muntatge amb 
aparells i maquinària adients i tots els elements auxiliars necessaris fins al seu 
total acabat, incloses proves de funcionament, així com les despeses de 
legalització, taxes i quotes, si s’escau, suposen un preu total de  contracta                   
2.753.099,38 €,DOS MILIONS SET CENTS CINQUANTA TRES MIL 
NORANTA NOU EUROS AMB TRENTA VUIT CÈNTIMS. 
  
 
 
 
L’enginyer industrial municipal. 
 
 
 
 
 
Tarragona, febrer 2010. 
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ANNEX I .UBICACIÓ DE LES ILLES DE 
CONTENIDORS SOTERRATS 
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Sant Pere i Sant Pau 
 
 
 
Número Ubicació Comentaris 

1 Miquel Servet cantonada Violant d’Hongria  
2 Violant d’Hongria nº 5  
3 Violant d’Hongria nº11  
4 Violant d’Hongria nº 15  
5 Violant d’Hongria nº 23  
6 Violant d’Hongria nº 33 6 contenidors 

7 Miquel Servet num 2. cantonada TP.2301 
vella Violant d’Hongria 

 

8 Enfront Bloc Sant Tadeo  
9 Sant Felip entre Esc. C i D  

10 Plaça Catalunya enfront Sant Marcos 6 contenidors 
11 Bloc sant Andreu entre Esc. B i C  

12 Sant Tomàs entre esc. C i D  

13 Sant Joan Esc.B, Pati Església  
14 Bloc Sant Lluch, Esc A  
15 Bloc Sant Jordi, Esc A 6 contenidors 
16 Terra Alta Esc A  

17 Bloc Argentina accés Plaça Cuba  

18 Bloc Sant Tomàs, Edifici Europa 6 contenidors 

19 Bloc Colòmbia costat pas peatons  

20 Bloc Rosselló, Esc A.  

21 Bloc Perú, Bloc Bolívia.  

22 Bloc Veneçuela.  

23 Bloc Xile, Esc B 6 contenidors 

24 Bloc Veneçuela  

25 Camí Pont del Diable, Bloc Costa Rica, Font 
del Pi 

6 contenidors 

26 Camí Pont del Diable, enfront Bloc 
Tarragonés 

6 contenidors 

27 Camí Pont del Diable, Bloc Sant Francisco 
num.12 

 

28 Camí Pont del Diable, Bloc Àngels,  num.8 6 contenidors 

29 Plaça Amèrica, Alt Penedès Esc.B.  

30 Plaça Amèrica, entre Bl.Miramar 3, Esc.D i 
Bloc Florida. 
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31 Bl. Uruguai darrera Esc.D  
32 Bl.Guatemala  
33 Davant Bl. Paraguai al costat del pàrking  
34 Plaça Miralcamp davant Paraguai.  
35 Bl. Baix Penedès. Esc. D  
36 Països Catalans entre num 32-A i 28-C 6 contenidors 
37 Països Catalans sortida Universitat 6 contenidors 
38 Països Catalans entre num 22-A  
39 Països Catalans entre num 20-A, costat gual  
40 Països Catalans num.8 local 4.  

41 Països Catalans enfront solar direcció S.Pere 
i S.Pau a mà dreta 

 

42 Carrer Joan Molas cantonada amb Països 
Catalans 

6 contenidors 

43 Ramon Coma i Maduell cantonada amb 
Països Catalans 

6 contenidors 

44 Marcel·lí Domingo cantonada amb Països 
Catalans entrant al carrer a mà esquerra 

6 contenidors 

45 Països Catalans entre num.35-37. Estació 
FECSA 

6 contenidors 

46 Joaquim Icart Leonilla num.12 zona verda 6 contenidors 
47 Joan Serra Vilaró final zona verda  

48 Pi i Maragall num.16 enfront C/Pere Batllé i 
Huguet 

 

49 Pi i Maragall num.22-B cantonada Quatre 
Garrofers 

 

50 Marcel·lí Domingo cantonada Pi i Maragall 
davant zona verda 

 

 
 
Muntanyeta Sant Pere i Sant Pau 
 
 
Número Ubicació Comentaris 

51 Carrer Sant Pere EMATSA zona verda  
52 Vivendes Miracle enfront Centre Paràlisis  

53 Crtra. Vivendes Verge del Miracle solar 
EMATSA. 

 

 
Sant Ramon i Sant Salvador 
 
 
Número Ubicació Comentaris 

54 Mas del Cups, Esc. F Treure un arbre 
55 Mas del Cups, num 3,Esc.3 Treure un arbre 
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56 Mas del Cups, num.5,Esc. A i B  
57 Mas del Cups, entre num 18-D-E Treure un arbre 
58 Mas del Cups, entre num 13-E-C  
59 Mas del Cups, final  
60 Mas d’en Garrot, num 28, La Varema num 12  
61 Av.Sant Salvador, num 41/Mas d’en Garrot  
62 Av.Sant Salvador ctnda Les Rengles Llargues  

63 Carrer deles Vinyes ctnda Les Rengles 
Llargues 

 

64 Avda Sant Salvador, Parada Gran  
65 Planot (les Franqueses dels Codonys)  
66 Avda Sant Salvador davant Camp Nou  
67 Avda se Dant Salvador-Planot  

68 Avda Sant Salvador enfront 124, col·legi 
S.Salv. 

 

69 Ramon Llull, num.11  
70 Arquitecte Gaudí Bl-11/Avda Pallaresos  
71 Avda Pallaresos, Arquitecte Jujol  
72 Avda del Pins Bl-1, Avda Pallaresos  
73 Avda del Pins Bl-3, darrera Esc.4  
74 Arquitecte Gaudí, Bl-15  
75 Arquitecte Gaudí, Bl-13, cantonada Estadium  
76 Carrer Mistral-Plaça Mercat  
77 Avda Montsant entre Bl.21-22  
78 Santa Isabel num.47  
79 Santa Isabel num.5  
80 Santa Isabel cantonada carrer Francolí  
81 Carer Escaladei num.31  

 
 
Tarragona 2 
 
 
Número Ubicació Comentaris 

82 Accés Tarragona 2 illeta Rovira i Virgili  
83 Joan Antoni Guàrdies ctda Josep Gramunt  

84 Joan Antoni Guàrdies enfront 17-A ctda Lluís 
Domènec i Muntaner 

 

85 Josep Maria Casas de Muller façana PAX   
86 Gramunt i Subiela ctda Fèlix Ferrer Galceran  
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Vall de l’Arrabassada 
 
Número Ubicació Comentaris 

87 Joan Fuster num.20  
88 Joan Fuster num.9D  
89 Llorenç de Vilallonga, solar sense edificar 6 contenidors 

90 Narcís Oller num.1, Plaça Vicens Andrés 
Estellés 

6 contenidors 

91 Mercè Rodoreda costat palmera  
92 Mozart cntda Bach  
93 Enric Granados ctda Beethoven  
94 Beethoven num.6  
95 Camí de la cuixa amb Mozart  
96 Ernest Lluch, num.6  
97 Robert d’Aguiló num.51 ctda Rafel Casanova  
98 Robert d’Aguiló num.37, jardinet  
99 Robert d’Aguiló num.38  

 
Altres zones de la ciutat 
 
 
Número Ubicació Comentaris 

100 Via Augusta num.14 davant HONDA  
101 Via Augusta num.83  
102 Ernest Lluch, num.18  

103 Antoni Company i Fernández Córdoba amb 
Carrer Cossis 

 

104 Entrant  a Urbanització Antibes des 
l’Arrabassada a ma dreta. 
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RELACIÓ UBICACIÓ  DE CONTENIDORS FIXES PER SOTERRAR  ALS 

BARRIS DE PONENT QUE ES PROPOSEN COM A MILLORES 
 
 
 
La Floresta 
 
Número Ubicació Comentaris 

1 Rotonda Accés Carrefour - Camp de Fútbol 6 contenidors 
2 Accés a la Floresta, Rotonda Butano 5 contenidors 

 
 
L’Albada 
 
Número Ubicació Comentaris 

3 Baró Pierre de Coubertain, num.36 5 contenidors 
4 Lluís Bonet i Amigó num 27 5 contenidors 

 
 
Parc Riu Clar 
 
Número Ubicació Comentaris 

5 C/ Mas d’en Menció - Plaça 5 contenidors 
 
 
Riu Clar 
 
Número Ubicació Comentaris 

6 Davant del bar de les 3 J’s i la empresa CLIESE 5 contenidors 
 
 
Icomar 
 
Número Ubicació Comentaris 

7 Icomar, ctra València davant SOL-CLIMA 5 contenidors 
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Torreforta – La Granja 
 
 
 
Número Ubicació Comentaris 

8 C/Josep Tarragó entre nums 5 i 7 5 contenidors 
9 Promotora Hispànica - Torrefprta 5 contenidors 

10 C/ Deltebre cantonada c/ Renau 5 contenidors 
11 C/ Deltebre cantonada c/ Secuita 5 contenidors 
12 C/ Deltebre davant de l’IES 5 contenidors 
13 C/ Mora d’Ebre mateix lloc Cont. Superf. 5 contenidors 
14 C / Gaià -  Camp de Fútbol 5 contenidors 
15 C/  Tenerife num 6-8 mateix lloc Cont.Superf. 5 contenidors 
16 Passatge la Gomera enfront del Cap 5 contenidors 

17 C/ Gran Canària davant num.3 – Cafeteria 
DOFÍ, mateix lloc Cont. Superf. 

5 contenidors 

18 C/ Gran Cantaria davant de ‘l’Associació de 
Veïns. 

5 contenidors 

19 C/ Gran Canaria davant del num.37 -  
Col·legi 

5 contenidors 

20 C/ Illes Balears num. 3 – 5, enfront Passatge. 5 contenidors 
21 C/ Sant Benilde, num. 2-A 5 contenidors 

22 C/ Sant Benilde, Col·legi la Salle – costat 
parada de bus 

5 contenidors 

23 C/ Sant Benilde enfront Bar la Mancha 5 contenidors 
24 C/ Riu Fluvià num.17-B 5 contenidors 
25 C/ Riu Fluvià davant de Mercadona 5 contenidors 

26 C/ Prades contonada Riu Fluvià mateix lloc 
Cont. Superf. 

5 contenidors 

27 C/ Riu Garona davant del num.5 5 contenidors 
28 C/ Riu Fluvià davant de RUZAFA 5 contenidors 
29 Torrenova davant de “RUIZ ASESORES” 5 contenidors 

30 C/ Riu Tordera, BLOC 2 davant del pati 
comunitat en el mateix lloc Cont.Superf. 

5 contenidors 

31 C/ Riu Foix davant Bloc Riu Francolí num.7 5 contenidors 
32 C/ Amposta, Plaça Bloc num.22 5 contenidors 
33 C/ Prades al final de la Plaça 5 contenidors 
34 Plaça Garcia Lorca, centre Rambla 5 contenidors 
35 C/ Riu Glorieta davant l’Associació 5 contenidors 
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A .IV.1 - PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES 

 
B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS 
ELEMENTS 
 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-

emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les 

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 
 
B0311010,B0312020. 
 
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 
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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 
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- 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: 
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- 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: 
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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. 

 
 
B03D - TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03D1000,B03D5000. 
 
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 
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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 
 
B0519302,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-03 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 

- Ciments blancs (BL) 

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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): 

Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que 

disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 

Els components han de complir els requisits 

especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 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  │ 

│─────────────────────────────────
──────│──────────────│ 
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│ 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/R): 

Ciment obtingut per una mescla de materials 

aluminosos i calcàris. 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 

d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 

han de portar el Certificat de Conformitat amb 

Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i 

químiques especificades al capítol 7 de la norma UNE 

80310. 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 

(ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 

paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

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. 

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: 
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- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del 
fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del 

ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de 

tots els seus components. 

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

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de subministrament 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Designació i denominació del ciment 

- Referència de la comanda 

- Referència del certificat de conformitat o de la marca 

de qualitat equivalent 

- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la 

manipulació del producte 

- Restriccions d'utilització 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de 

figurar les següents dades: 

- Dates de producció i d’ensacat del ciment 

- Pes net 

- Designació i denominació del ciment 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Restriccions d'utilització 

- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la 

maipulació del producte 

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

següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de 

tots ells i dels seus efectes 

Si el ciment es subministra a granel s'ha 

d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han 

d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la 

intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de 

manera que no s'alterin les seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

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

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 
 
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 1797/2003, de 26 de diciembre, por el 

que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-03). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, 

especificaciones y criterios de conformidad de los 

cementos comunes. 

UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características 

adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de 

mar. 
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064500C,B064300C. 
 
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. 
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- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el 

formigó 

En els formigons designats per propietats, el 

subministrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les 

característiques especificades de grandària màxima 

del granulat, consistència i resistència característica, 

així com les limitacions derivades del tipus d'ambient 

especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el 

peticionari es responsable de la congruència de les 

característiques especificades de grandària màxima 

del granulat, consistencia i contingut en ciment per 

metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà 

de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que 

ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o 

d'altres de les especificades 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. 
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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. 

 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0705200,B0704200. 
 
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 sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 

- 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 
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- 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 de 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 fundamentals: 

- 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 fundamentals: 

- 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 SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS 

PLASTIFICANTS: 

El morter sec de ciment amb additius plastificants és 

un morter de granulat fi, ciment pòrtland i additiu 

plastificant per a barrejar amb aigua, formant una 

pasta apta per a construir parets de maons. 

Resistència a la compressió al cap de 28 dies:  >= 8 

N/mm2 

Consistència (assentament al con d'Abrams):  17 cm 

Percentatge de fins a la mescla seca (P):  20% <= P 

<= 10% 

Toleràncies: 

- Consistència (assentament al con d'Abrams):  ± 20 

mm 

MORTER POLIMÈRIC: 

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) 
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     - 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: 



53 

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. 

 
 
B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE 
TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I 
BEURADES 
B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A 
FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0815020,B0818120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS 
ELEMENTS 
 

Additius són aquelles substàncies o productes que a 

l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en 

el moment de pastar-los o prèviament, en una 

proporció no superior al 5% del pes del ciment, 

produeixen modificacions al formigó, morter o 

beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les 

seves característiques, propietats habituals o del seu 

comportament. 

Addicions són aquells materials inorgànics, 

putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament 

dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat 

de millorar algunes de les seves propietats o donar-li 

característiques especials. 

S'han considerat els elements següents: 

- Colorant 

- Additius per a formigó: 

     - Inclusor d’aire 

     - Reductor d’aigua/plastificant 

     - Reductor d’aigua d’alta activitat/superplastificant 

     - Retenidor d’aigua 

     - Accelerador d’adormiment 

     - Hidròfug 

     - Inhibidor de l'adormiment 

- Additius per a morters: 

     - Inclusor d’aire/plastificant 

     - Inhibidor de l’adormiment per a morter fortament 

retardat 

- Addicions: 

     - Cendres volants 

     - Fum de silici 

     - Escòria granulada 

ADDITIUS: 

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de 

dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i 

que no produeixi alteracions en les característiques 

mecàniques o químiques del formigó o morter. 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a 

l'especificat pel fabricant. 

Les característiques següents han de complir amb els 

valors declarats per el fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la 

corrosió de l'acer embegut en el material. 

- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 

480-12):  <= valor especificat pel fabricant 

Característiques complementàries: 

- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions 

respecte a l'espectre de referència especificat pel 

fabricant 

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 

     - D >= 1,10:  ± 0,03 

     - D <= 1,10:  ± 0,02 

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-

8): 

     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 

     - T < 20% : >= 0,90 T, < 1,10 T 

- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats per el 

fabricant 

ADDITIU PER A FORMIGÓ: 

Limitacions d'ús d'additius 

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: 

prohibits en formigó armat i pretesat 

- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per 

adherència 

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 

Característiques essencials: 

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= 

valor especificat pel fabricant 

Característiques complementàries: 

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-

10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 

ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D’AIRE: 

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el 

pastat del formigó o el morter i que té per objecte 

produir fines bombolles d'aire separades i repartides 

uniformement, condicions que s'han de mantenir 

durant l'adormiment. 

Característiques essencials: 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-

EN 12350-7):  >= 2,5% 

- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  

4 - 6% 

- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit 

(UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm 

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb 

additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 

(UNE-EN 12390-3):  >= 75% 

Característiques complementàries: 

- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 

micres 
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ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR 

D’AIGUA/PLASTIFICANT: 

L'additiu reductor d’aigua/plastificant és un producte 

per a incorporar durant el pastat del formigó que té per 

objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una 

mateixa consistència o augmentar l’assentament en 

con per una mateixa quantitat d'aigua. 

Característiques essencials: 

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  

>= 5% 

- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó 

amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110% 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-

EN 12350-7):  <= 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó 

sense additiu, a igual consistència. 

ADITIVO PARA HORMIGÓN, REDUCTOR DE AGUA 

DE ALTA ACTIVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE: 

L’additiu reductor d’aigua d’alta activitat 

/superplastificant, és un producte per a incorporar 

durant el pastat del formigó que té per objecte 

disminuir fortament la quantitat d’aigua per a una 

mateixa consistència o augmentar considerablement 

l’assentament en con per una mateixa quantitat 

d’aigua. 

Característiques essencials: 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-

EN 12350-7):  <= 2% 

- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a 

igual consistencia: 

     - Reducció d’aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-

5):  >= 12% 

     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 

          - 1 dia:  >= 140% 

         -  28 dies:  >= 115% 

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a 

igual relació aigua/ciment: 

     - Consistència: 

          - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 

120 mm 

          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm 

     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-

2 o EN 12350-5):  >= 30 min desprès de l’addició, no 

ha de ser inferior a la consistència inicial 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D’AIGUA: 

Additiu que redueix la pèrdua d’aigua, en dismunir 

l’exsudació. 

Característiques essencials: 

- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50% 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-

EN 12350-7):  <= 2% 

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb 

additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 

(UNE-EN 12390-3):  >= 80% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó 

sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDROFUG: 

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al 

formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té 

com a funció principal incrementar la resistència al pas 

de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua 

disminuint la capilaritat. 

Característiques essencials: 

- Absorció capil.lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-

5):  <= 50% 

- Absorció capil.lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-

5):  <= 60% 

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb 

additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 

(UNE-EN 12390-3):  >= 85% 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-

EN 12350-7):  <= 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó 

sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR 

D'ADORMIMENT: 

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que 

s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter 

i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de 

manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència 

assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. 

Característiques essencials: 

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 

     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència 

+ 90 min 

     - Final d'adormiment:  <= al del morter de 

referència + 360 min 

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en 

relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 

12390-3): 

     - 7 dies:  >= 80% 

     - 28 dies:  >= 90% 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-

EN 12350-7):  <= 2% 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó 

sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE 

L’ADORMIMENT: 

Es un producte per a incorporar durant el pastat del 

formigó que té per objecte accelerar el procés 

d'adormiment. 

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir 

l'aigua. 

Característiques essencials: 

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 

     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 

     - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60% 

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en 

relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 

12390-3): 

     - 28 dies: >= 80% 

     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-

EN 12350-7):  <= 2% 
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Els valors s'han pres en relació al mateix formigó 

sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIU PER A MORTERS: 

Característiques essencials: 

- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor 

especificat pel fabricant 

- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-

11):  >= 70% que la del morter testimoni 

Característiques complementàries: 

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-

10):  <= valor especificat pel fabricant  

ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR 

D’AIRE/PLASTIFICANT: 

Additiu que millora la traballabilitat o que permet una 

reducció del contingut d’aigua, per incorporació en el 

pastat, d’una quantitat de petites bombolles d’aire 

uniformement distribuïdes, que queden retingudes 

desprès de l’enduriment. 

Característiques essencials: 

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 

      - Desprès d’un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en 

volum  

      - Desprès d’1 h en repòs:  >= A - 3%  

      - Desprès d’un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 

Característiques complementàries: 

- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 

8% 

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense 

additiu, a igual consistència. 

ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE 

L’ADORMIMENT: 

L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el 

moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de 

l'adormiment. 

Característiques essencials: 

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 

      - Desprès d’un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en 

volum  

      - Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%  

      - Desprès d’un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 

Característiques complementàries: 

- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  

± 15 mm del valor inicial 

- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 

1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d’assaig amb 

additiu 

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense 

additiu, a igual consistència. 

COLORANT: 

El colorant és un producte inorgànic en pols per a 

incorporar a la massa del formigó, morter o beurada 

durant el pastat, que té per objecte donar un color 

determinat al producte final. 

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als 

alcalís del ciment. 

ADDICIONS: 

L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-

se per a la confecció de formigons. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures 

pretensades, no pot contenir cendres volants ni 

addicions de cap altre tipus amb excepció del fum de 

silici. 

Si el formigó esta destinat a obres de formigó en 

massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres 

volants o fum de silici per a la seva confecció. En 

estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no 

han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza 

fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment. 

CENDRES VOLANTS: 

Cendres volants per a formigons són exclusivament 

els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents 

de la combustió de carbó bituminos polvoritzat, en les 

bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són 

arrossegades pels gasos del procés i recuperat 

mitjançant filtres. 

Característiques químiques, expressades en 

proporcions en pes de la mostra seca: 

- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 

25% 

- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 

- Contingut d'anhidrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 

3,0% 

- Óxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1% 

 (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que 

l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 

mm) 

- Pérdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  

<= 5,0% 

Característiques físiques: 

- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 

451-2): <= 40% 

- Índex d'activitat (EN 196-1): 

     - A 28 dies:  > 75% 

     - A 90 dies:  > 85% 

Toleràncies: 

- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-

122):  ± 150 kg/m3 

- Pèrdua al foc:  + 2,0% 

- Finor:  + 5,0% 

- Variació de la finor:  ± 5,0% 

- Contingut de clorurs:  + 0,01% 

- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1% 

- Contingut SO3:  + 0,5% 

- Estabilitat:  + 1,0 mm 

- Índex d'activitat:  - 5,0% 

FUM DE SILICI: 

Es un subproducte originat en la reunió de quars 

d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc 

per a la producció de silici i ferrosilici. 

Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85% 

Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10% 

Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5% 

Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100% 

ESCÒRIA GRANULADA: 

L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats 

per a la confecció de formigons. 
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Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 

(UNE_EN 933-2). 

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats 

inestables ni compostos ferrosos. 

No ha de contenir sulfurs oxidables. 

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en 

pes: 

- Terrossos d'argila: 1,00 

- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que 

sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-

244): 0,50 

- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al 

granulat sec: 0,40 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la 

Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats 

en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 

solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-

136): 

- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

ESCÒRIA GRANULADA PER A FORMIGONS: 

Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050):  <= 6% 

ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA: 

Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20 

Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient 

alfa de reactivitat: 

- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 

- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 

- alfa > 60:  h < 25% 

La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits 

següents: 
┌─────────────────────────────────

───────┐ 
│  Tamís UNE │ % Acumulatiu de granulats │ 

│            │       que hi passen       │ 
│────────────│────────────────────

───────│ 
│      5     │         95 - 100          │ 
│    2,5     │         75 - 100          │ 
│    1,25    │          40 - 85          │ 
│    0,4     │          13 - 35          │ 
│    0,16    │           3 - 14          │ 
│    0,08    │           1 - 10          │ 

└─────────────────────────────────
───────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I 
EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN 

ADDITIUS I COLORANTS: 

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, 

sense alteracions i amb etiquetatge. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i 

de manera que no s'alterin les seves característiques. 

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma 

que s'eviti la contaminació i la variació de les 

propietats per factors físics o químics, com ara 

glaçades o altes temperatures. 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN 

CENDRES VOLANTS: 

Subministrament: A granel en camions sitja hermètics. 

Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges 

han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm 

d'amplària. 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN 

ESCÒRIA GRANULADA: 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin 

les seves característiques. 

Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, 

especialment les del terra, i separant les diverses 

fraccions granulomètriques. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA 

DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS: 

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 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA 

DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 

A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de 

constar la següent informació com a mínim: 

- Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma 

UNE-EN 934-2) 

- El nom del lot i fàbrica de producció 

- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de 

temps a partir del qual les propietats ja no estan 

garantides 

- Instruccions d’homogeneització abans del seu ús, en 

el seu cas 

- Instruccions d’us i precaucions relatives a la 

seguretat 

- Interval d’ús recomanat per el fabricant 

- 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: 

     - Número d’identificació de l’organisme de 

certificació 

     - Nom o marca d’identificació del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del 

marcatge 

     - Referència a la norma EN 934-2 

     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús 

previst, etc.) 

     - Designació del producte 

     - Informació de les característiques essencials 

aplicables amb els valors declarats, en el seu cas 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA 

DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER: 

A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de 

constar la següent informació com a mínim: 

- Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma 

UNE-EN 934-3) 

- El nom del lot i fàbrica de producció 
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- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de 

temps a partir del qual les propietats ja no estan 

garantides 

- Instruccions d’us i precaucions relatives a la 

seguretat 

- Interval d’ús recomanat per el fabricant 

- 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: ZA.3 

     - Número d’identificació de l’organisme de 

certificació 

     - Nom o identificació i direcció registrada del 

fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del 

marcatge 

     - Número del certificat de conformitat CE del control 

de producció en fàbrica, en el seu cas 

     - Referència a la norma EN 934-3 

     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús 

previst, etc.) 

     - Designació del producte 

     - Informació de les característiques essencials 

aplicables amb els valors declarats, en el seu cas 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA 

DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS: 

El subministrador ha d'identificar el tipus d'addició i ha 

de garantir documentalment el compliment de les 

característiques especificades, segons s'utilitzin 

cendres volants o fum de silici, d'acord amb els 

art.29.2.1 i 29.2.2 de la norma EHE. 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA 

DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS: 

Als albarans hi han de constar les dades següents: 

- Nom del material 

- Nom, marca comercial o identificació del fabricant 

- Nom i localització del lloc de procedència 

- UNE_EN 450 1995 

- Marca de certificació, si en té 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària 

subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

ADDITIU PER A FORMIGÓ: 

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, 

morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 

Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 

etiquetado. 

UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para 

hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, 

marcado y etiquetado. 

UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para 

hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones.  Definniciones, requisitos, conformidad, 

marcado y etiquetado. 

ADDITIU PER A MORTERS: 

UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, 

morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros 

para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, 

marcado y etiquetado. 

UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para 

hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 

morteros para albañilería, definiciones, requisitos, 

conformidad, marcado y etiquetado. 

ÚS PER A FORMIGONS: 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el 

que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE). 

CENDRES VOLANTS: 

*UNE-EN 450:1995 Cenizas volantes como adición al 

hormigón. Definiciones, especificaciones y control de 

calidad. 

 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A 
VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96515D0. 
 
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. 
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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. 
 
 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS 
I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E1D300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS 
ELEMENTS 
 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i 

eventualment amb colorants, per a pavimentació. 

S'han considerat les peces següents: 

- Panot gris per a voreres 

- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 

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. 
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Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o 

arrodonits. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la 

capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferències 

significatives respecte de qualsevol mostra facilitada 

pel fabricant i aprovada pel comprador. 

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de 

formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva 

estructura principal i en la seva capa superficial. 

En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació 

entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa 

superficial o tota la peça. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de 

ser: Llargària x amplària x gruix. 

Llargària:  <= 1 m 

Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

Les característiques dimensionals, físiques i 

mecàniques han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons 

aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària 

nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  

± 2 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 

3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació de la amplària respecte de la amplària 

nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  

± 2 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 

3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 

     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 

     - Classe 2 (marcat P): 

          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  

± 3 mm 

          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 

3 mm 

     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i 

gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues 

diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 

     - Classe 1 (marcat J): 

          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 

          - Llargària > 850 mm: 8 mm 

     - Classe 2 (marcat K): 

          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 

          - Llargària > 850 mm: 6 mm 

     - Classe 3 (marcat L): 

          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 

          - Llargària > 850 mm: 4 mm 

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la 

cara vista plana (peces de dimensió màxima superior 

a 300 mm): 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  1,5 mm 

          - Concavitat màxima:  1 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  2 mm 

          - Concavitat màxima:  1,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  2,5 mm 

          - Concavitat màxima:  1,5 mm 

      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 

          - Convexitat màxima:  4 mm 

          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I 
EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent 

informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús 

en el cas de que es lliure amb anterioritat a la 

mencionada data 

- Identificació del producte segons la classificació de la 

norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel 

fabricant: 

     - Dimensions nominals 

     - Resistència climàtica 

     - Resistència a flexió 

     - Resistència al desgast per abrasió 

     - Resistència al lliscament/patinatge 

     - Càrrega de trencament 

     - Comportament davant el foc 

- Referència a la norma UNE-EN 1339 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els 

Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE 

s’ha d’acompanyar de la següent informació: 

     - Nom o marca identificativa del fabricant 

     - Direcció registrada del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del 

marcatge 

     - Referència a la norma EN 1339 

     - El tipus de producte i l’ús o usos previstos 

     - Informació sobre les característiques/mandats a 

declarar 

Per als productes destinats a àrees exteriors de 

circulació de vianants i vehicles, incloses les zones 

delimitades per als transports públics, ha de constar a 

més: 
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     - Resistència al trencament 

     - Resistència al patinat/lliscament 

     - Durabilitat 

Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 

     - Reacció al foc 

     - Resistència a la ruptura 

     - Resistència al patinat/lliscament 

     - Durabilitat 

     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 

Els productes destinats a ús en cobertes: 

     - Comportament davant del foc extern:es considera 

satisfactori 

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 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 1339:2004 Baldosas prefabricadas de 

hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN 
CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H1D210. 
 
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. 
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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. 

 
 
B9H3 - MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES 
EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H35120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS 
ELEMENTS 
 

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats que 

presenten una discontinuitat granulomètrica molt 

accentuada als tamisos inferiors de l’àrid gros 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 543 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 543.4.1 del PG 3/75 MOD 7. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I 
EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb 

camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a 

evitar l'adherència de la mescla. 

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb 

lones o altres cobertures, per tal d'evitar el 

refredament. 

La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària 

subministrada a l'obra. 

Aquest criteri inclou l'abonament del lligant 

hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en 

la confecció de la mescla bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba 

el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

MESCLA BITUMINOSA: 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

LLIGANT HIDROCARBONAT: 

*Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de 

determinados artículos del Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG 3/75). 

*Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican 

parcialmente determinados preceptos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG 3/75). 

*Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se 

actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes 

hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, 
CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD52 - PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD52159K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS 
ELEMENTS 
 

Peça prefabricada de formigó obtinguda per un procés 

d'emmotllament d'una pasta de ciment pòrtland o 

putzolànic, granulats, aigua i eventualment additius. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota 

la superfície. 

No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments 

ni escrostonaments a les arestes. 

Les cares vistes han de ser planes. 

Tipus de formigó:  HM-20 

Pes específic:  >= 23 kN/m3 

Absorció d'aigua, en pes:  <= 2% 

Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 2 mm 

- Amplària:  ± 5 mm 

- Llargària:  ± 5 mm 

- Planor:  ± 5 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I 
EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin 

les seves característiques. 

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 
 

*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. 
 
 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A 
DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5Z3BC0. 

 
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 
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- 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: 
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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 de 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. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D03 - GRANULATS 
D039 - SORRES-CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0391311. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS 
ELEMENTS 
 

Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense 

aigua, per a formar un morter al afegir-li l'aigua una 

vegada estès. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), 

han de ser les especificades al projecte o les fixades 

per la DF. 

Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una 

mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

La mescla s'ha de fer immediatament abans de la 

utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 

La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració 

de la mescla. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
D05 - FORMIGONS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D053YGLK. 
 
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 planta. 

S'han considerat els tipus de formigons següents: 

- Formigó per a paviments vibrats, designat per la 

Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies. 

- Formigó compactat, designat per la Resistència a la 

tracció indirecta al cap de 7 dies, d'ús per a paviments 

de carreteres 

- Formigó magre 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de 

superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Només s’han d’utilitzar additius que les seves 

característiques i comportament i efectes sobre la 

mescla, en utilitzar-los amb les proporcions previstes, 

siguin garantits pel fabricant. 

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 i els artícles 550 i 

551 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS PER A 

PAVIMENTS DE CARRETERES (HF I RTB): 

La descripció del formigó pot indicar: 

- HF-n°: Resistència a flexotracció al cap de 28 di es 

(UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 

12390-5). 

- RTB-n°: Resistència a la tracció indirecta al cap  de 7 

dies (UNE-EN 12390-6). 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Toleràncies: 

- Contingut de ciment, en pes:  ± 1% 

- Contingut de granulats, en pes:  ± 1% 

- Contingut d'aigua:  ± 1% 

- Contingut d'additius:  ± 3% 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS HF: 

Resistència a la flexotracció al cap de 7 dies (UNE-EN 

12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5): >= 0,8 

x resistència al cap de 28 dies 

Classe del ciment:  32,5 N 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 

cm 

CARACTERÍSTIQUES  DELS FORMIGONS RTB: 

Ha d'incloure un inhibidor d'adormiment. 

Tipus ciment:  CEM 

Tipus ciment del formigó amb cendres volants:  CEM I 

CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ MAGRE: 

Ha d'incorporar un airejant. 

Classe de ciment:  32,5N o 42,5N 

Contingut de ciment:  >= 140 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 1,15 

Resistència a compressió al cap de 28 dies (UNE-EN 

12390-3):  15-22 MPa 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 

cm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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. 

La dosificació dels diferents materials s'ha de fer de la 

forma següent: 
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- El ciment s'ha de dosificar en pes, utilitzant bàscules 

i escales diferents de les emprades pels granulats. La 

tolerància en pes del ciment ha de ser ± 1%. 

- Els granulats s'han de dosificar en pes. La tolerància 

de les bàscules ha de ser de ± 0,3%. 

- L'aigua afegida directament a la pastada s'ha de 

mesurar en pes o en volum, amb una tolerància de ± 

1%. 

- Els additius en pols s'han de dosificar en pes, i els 

additius en pasta o líquids en pes o en volum. En 

qualsevol cas la tolerància ha de ser de ± 3%. 

Les bàscules han de tenir una precisió del 0,5% de la 

capacitat total de l'escala de la bàscula. 

Cada càrrega de formigó ha de portar un full de 

subministrament amb 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 

- Contingut de ciment per m3 

- 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 

de 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 realitza la 

descàrrega 

- Hora límit d'ús del formigó 

FORMIGÓ AMB CENDRES VOLANTS: 

La central que subministri el formigó amb cendres 

volants, realitzarà un control sobre la producció 

segons art.81 de la EHE. 

Les cendres volants compliran les especificacions de 

la norma UNE_EN 450. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat 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). 
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F - 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 
 
F2194JG5. 
 
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 
 
 
FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHT - ELEMENTS DE CONTROL, REGULACIO I 
ENCESA, PER A INS 
FHT1 - FOTOCONTROLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FHT1U903. 
 

FH INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

FHT ELEMENTS DE CONTROL, REGULACIO I 

ENCESA, PER A INSTAL.LACIONS 

D'ENLLUMENAT 

FHT1 FOTOCONTROLS 

 

Els seus elements tenen com a components elements 

de: BHT1, BHWT. 

 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES 

D'OBRA EXECUTADES 

 

 

DEFINICIO: 

Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl.lula de sulfur de 

cadmi, del tipus 1 o 2, per a 125 o 220 v de tensió, de 

2 a 150 lux de sensibilitat, fixat a la paret. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'anar fixat sòlidament al seu suport mitjançant 

tacs i cargols. 

Ha de quedar en posició vertical amb el sensor cap 

amunt. 

Ha d'estar connectat al circuit de control mitjançant la 

pressió de terminal, cargol i femelles. 

Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar 

rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als 

borns d'entrada. 

La posició ha de ser la reflexada a la D.T. o, en el seu 

defecte, la indicada per la D.F. 

S'ha de tenir cura que no hi pugui haver cap element 

al seu voltant que pugui enfosquir-lo o punt de llum 

que li doni llum directament. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

 

La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la 

línia. 

Abans de la connexió elèctrica s'ha de comprovar si 

les tensions d'alimentació i control són les correctes. 

S'ha de manipular sempre per la part inferior del cos. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les 

especificacions de la D.T. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS 
DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 
G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2194XG5,G219Q105,G2192C05. 
 
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 
 
 
G22 - MOVIMENTS DE TERRES 
G222 - EXCAVACIONS DE RASES, POUS I 
FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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G2221Q31. 
 
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: 

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de 
l’ordre d’execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o 
formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 
indiqui la partida d’obra 

Excavacions amb explosius: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 

- Replanteig de l’excavació i de la situació de les 

barrinades 

- Execució de les perforacions per a la col·locació dels 

explosius 

- Càrrega i encesa de les barrinades 

- Control posterior a l’explosió de les barrinades 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb 

pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser 

foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 

entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat 

amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de 

ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins 

al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 

(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb 

compressor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions 

especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 

determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat 

o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 

reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la 

DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la 

DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix 

l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 

60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que 

puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els 

treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig 

previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la 

zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han 

de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  

<= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l’excavació de pous o rases per a 

fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer 

just abans de la col·locació del formigó de neteja, per 

mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 

15 cm sense excavar fins al moment 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. 
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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. 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O 

MECÀNICS: 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense 

soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de 

ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 

compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les 

roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs 

necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 

d'aigua interns, en els talussos. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

No s'ha de començar els treballs de voladures fins que 

la DF no doni l'aprovació al programa d'execució 

proposat pel contractista, justificat amb els 

corresponents assaigs. 

El programa d'execució de voladures ha de justificar, 

com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació 

- Llargària màxima de perforació 

- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i 

disposició de les mateixes 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de 

càrrega dels diferents tipus de barrinades 

- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en 

l'interior de les barrinades 

- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 

- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 

- Tipus d'explosor 

- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació 

proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 

- Mesures de seguretat per la obra i tercers 

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de 

terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels 

detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha 
de fer considerant el tipus de roca, el tipus 
d'estructures properes i la separació entre la voladura i 
l'estructura. L'obtenció d'aquests paràmetres i la 
determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha 
de fer segons el que determina la UNE 22381. 

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat 

definits en la Taula 1 de la norma UNE 22381 en 

funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, 

classificada segons els grups definits en l'article 3 de 

la mateixa norma. 

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els 

permisos i s'ha d'adoptar les mesures de seguretat 

necessàries. 

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot 

ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o altres 

circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària 

la presentació d'un nou programa de voladures. 

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la 

conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 

detonadors i explosius, s'han de regir per les 

disposicions vigents, complementades amb les 

instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, 

fixi la DF. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada 

per a advertir al públic del treball amb explosius. 

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega 

i encesa de barrinades; cal avisar de les descàrregues 

amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 

La DF pot prohibir les voladures o determinats 

mètodes de barrinar si els considera perillosos. 

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un 

material amb la granulometría adequada a l'ús definitiu 

previst. 

Si com a conseqüència de les barrinades les 

excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 

retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb 

material adequat. 

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura 

no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar 

detonadors de microretard per a l'encesa. 

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la 

seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot 

reduir la càrrega al 55%. 

Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les 

barrinades per a evitar la seva expulsió cap a 

l'exterior. 

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar 

degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat 

especialment per la DF. 

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de 

netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, 

travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 

En detectar la presència d'aigua a l'interior de les 

barrinades descendents, s'han de prendre les 

mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 
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Quan la temperatura a l'interior de les barrinades 

excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense 

prendre precaucions especials aprovades per la DF. 

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada 

filera han d'estar en contacte. 

En les càrregues discontínues amb intervals buits o 

inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la 

detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o 

un sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar 

espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no 

propagui la flama. 

La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha 

de ser, com a màxim, la calculada teòricament. 

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix 

front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les 

barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF. 

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la 

càrrega. 

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de 

ser autoritzat per la DF. 

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per 

a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús a l'aire 

lliure. 

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la 

barrinada, el detonador s'ha d'adossar al 

començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit 

en el sentit de la detonació. 

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del 

seu detonador, fent l'operació la mateixa persona que 

va preparar l'enceb. 

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el 

confinament de l'explosió. 

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de 

plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama. 

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta 

o d'altres materials que no produeixin espurnes o 

càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la 

barrinada. No han de tenir angles o arestes que 

puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o 

les metxes. 

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de 

la càrrega de les barrinades. 

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància 

quan sigui accessible o no estigui degudament 

senyalitzada. 

Abans d'encendre les metxes el responsable de la 

voladura ha de comprovar que tots els accessos estan 

sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals 

òptiques o acústiques. 

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi 

l'accés als talls de treball. 

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura 

s'ha d'assegurar de que tot el personal està 

resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se 

a resguard. 

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la 

voladura ha de reconèixer el front, posant especial 

atenció a la possible existència de barrinades fallides. 

En el cas de fronts convergents o que avancin en 

direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells 

pugui provocar projeccions o caigudes de pedres 

sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a 

la DF. 

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més 

de sis barrinades en cada pega si no és amb 

l'autorització expressa de la DF i seguint les seves 

indicacions. 

La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada 

ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni, 

quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta 

última s'ha d'encendre primer. 

S'ha de contar el número de barrinades explosionades 

i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys 

detonacions que barrinades, no es pot tornar al front 

fins al cap de mitja hora. 

Les barrinades fallides han de ser degudament 

senyalitzades i notificades a la DF. S'han de 

neutralitzar el més aviat possible seguint les 

indicacions de la DF. 

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a 

continuar la perforació. 

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre 

precaucions per a evitar la presència de corrents 

estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar 

barrinades amb possibilitat de que es produeixin 

tempestes. 

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser 

individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden 

estar en contacte amb elements metàl·lics. 

Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. 

No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats 

amb seguretat. 

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors 

connectats a la línia de tir, des del refugi per a 

l'accionament de l'explosor. 

Fins al moment del tir la línia ha d'estar 

desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller 

ha de tenir sempre les manetes del explosor. 

L'explosor i el comprovador de línia han de ser 

homologats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la 

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 
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on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 

eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no 

provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i 

voladures. 

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les 

excavacions amb explosiu. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural de 

cimientos DB-SE-C. 

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba 

el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se 

modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG 3/75). 

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba 

la Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X 

del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad 

Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de 

abril 

*UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas 

por voladuras 

 
 
G226 - TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I 
GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2266312. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 
D'OBRA EXECUTADES 
 

Estesa i compactació de terres per tongades de 

diferents materials, en zones de dimensions que 

permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat 

d'aconseguir una plataforma de terres superposades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior 

de les terres 

- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior 

de les terres 

- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament 

- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució de l'estesa 

- Humectació o dessecació de les terres, en cas 

necessari 

- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixades 

al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir 

les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Els materials han de complir les condicions bàsiques 

següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les 

condicions de servei previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del 

terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el 

fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i 

com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 

Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona 

exterior del terraplè (coronament i zones laterals). 

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, 

colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb 

matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de 

material marginal, han de complir l'especificat en 

l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN 

FOM 1382/2002. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes 

característiques. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la 

DF. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal 

d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans 

que es disposen. 

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i 

transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 

1:2. 

Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre 

placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors: 

     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 

- Coronament: 

     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 

     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 

Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 

- Nivells: 

     - Zones de vials:  ± 30 mm 

     - Resta de zones:  ± 50 mm 
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- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació 
respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor): 

     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 

1% 

     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura 

ambient sigui inferior a 2°C. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball 

que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 

treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Maquinària prevista 

- Sistemes de transport 

- Equip d'estesa i compactació 

- Procediment de compactació 

En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del 

métode de treball proposat pel contractista, estarà 

condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha 

de complir les condicions definides en l'art. 333.7.5 del 

PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002). 

S'han de protegir els elements de servei públic que 

puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els 

treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la 

zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, 

cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim 

necessari per tal de suportar les càrregues degudes a 

l'acció dels equips de moviment i compactació de 

terres. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, 

sensiblement paral·leles a la rasant final. 

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per 

capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior 

compleixi les condicions exigides. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de 

tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a 

assolir no ha de ser inferior a la del terreny 

circumdant. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de 

desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 

sense perill d'erosió. 

L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha 

de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes 

que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha 

d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent 

adequats per tal de permetre el treball de la 

maquinària. 

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir 

la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, 

considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat 

inicial i les condicions ambientals de l'obra. 

Si es necessària la humectació, un cop estesa la 

tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 

d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, 

s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 

materials secs o d'altres procediments adients. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova 

tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha 

d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de 

forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de 

donar-se al final unes passades sense 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. 

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la 

possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua 

reconduïda fora del terraplè. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria 

mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de 

construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el 

mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i 

avisar a la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la 

DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba 

el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se 

actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
G228 - REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS 
LOCALITZATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2281233. 
 
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 
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- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions 

amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de 

la construcció o demolicions, provenint d’una planta 

legalment autoritzada per al tractament d’aquests 

residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves 

naturals o graves de reciclatge de residus de la 

construcció o demolicions, provenint d’una planta 

legalment autoritzada per al tractament d’aquests 

residus 

- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 

- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o 

granulats reciclats 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 

Les zones del reblert son les mateixes que les 

definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona 

exterior i fonament. 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de 

ser sensiblement paral·leles a la rasant. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes 

característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal 

d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans 

que es disposen. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada 

ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 

adjacents, en el mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de 

complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en 

funció dels terrenys adjacents i del sistema previst 

d'evacuació d'aigua. 

Les terres han de complir les especificacions fixades 

al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir 

les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al 

grau de compactació previst expressat com a 

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en 

l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

RASA: 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 20 mm/m 

- Nivells:  ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt 

de la generatriu superior del tub 

- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria 
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 c as 

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. 
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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. 
 
 
G24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNES A OBRA 
G242 - CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A 
OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2422131. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 
D'OBRA EXECUTADES 
 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb 

temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 

d’excavació i residus de la construcció i operacions de 

tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen 

a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 

funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de terres i material 

procedent de l’excavació, dins de l'obra o entre obres, 

amb dúmper o mototragella o camió 

- Transport o càrrega i transport de terres i material 

procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de 

reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES 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 trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les 

condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a 

la maquinària que s'utilitzi. 

A L'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. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A 

ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE 

RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els 

materials procedents de l'excavació que la DF no 

accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el 

lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet 

l’abocament i la quantitat de material de cada tipus 

que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O 

NO ESPECIALS: 

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% 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 10/1998, de 21 de abril, 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. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 

34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg 

de Residus de Catalunya. 
 
 
G2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2A15000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 
D'OBRA EXECUTADES 
 

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, 

adequada o tolerable. 

CONDICIONS GENERALS: 

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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés 

d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la 

DT. 

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% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
G9 - FERMS I PAVIMENTS 
G93 - BASES 
G938 - BASES DE FORMIGÓ COMPACTAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G93824A1. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 
D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de base per a paviment, amb formigó 

compactat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Estesa de la mescla 

- Compactació amb humectació -si és necessària- 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix 

de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la 

secció-tipus dels plànols. 

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. 

Els junts de treball transversals han de ser verticals i 

disposats allí on el procés constructiu s'ha aturat en 

temps superior al de treballabilitat de la mescla. 

Resistència a tracció indirecta: 

- En formigó sense cendres volants: als 28 dies amb 

compactació a la humitat òptima corresponent al PM 

(NLT-108): >= 3,3 N/mm2 

- En formigó amb cendres volants: als 90 dies amb 

compactació a la humitat òptima corresponent al PM 

(NLT-108): >= 3,3 N/mm2 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa:  ± 15 mm 

- Desviacions en planta de l'alineació:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

En cas de pluja o previsió de gelades, s'ha de 

suspendre l'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. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura 

d'evitar segregacions i contaminacions. 

S'ha d'assegurar un termini mínim de treballabilitat del 

formigó de: 

- 5 hores, si s'extén a l'ample sencer, a la temperatua 

prevista en el moment de l'execució. 

- 7 hores, si s'extén per franges, a la temperatura 

prevista en el moment de l'execució. 

El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser 

tal que després del piconatge s'obtingui el gruix previst 

a la DT, amb les toleràncies establertes. 

El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant 

per la vora més baixa i avançant cap al punt més alt. 

Quan es treballi per franges, s'ha de deixar entre dues 

contigües un cordó longitudinal de 50 cm sense 
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compactar, el qual es finalitzarà en executar la segona 

franja. 

A qualsevol secció transversal, la compactació ha de 

finalitzar-se dins del termini de treballabilitat de la 

mescla. 

En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes 

primes un cop finalitzat el piconatge. 

La superfície s'ha de mantenir constantment humida. 

Sempre que sigui possible, la mescla s'estendrà per 

amples sencers; en cas contrari, s'haurà d'obtenir 

l'ample total dins del termini de treballabilitat del primer 

material col·locat. 

Un cop treballada la capa de formigó compactat s'ha 

d'aplicar un reg de cura seguint les prescripcions 

generals establertes per a aquestes aplicacions. 

Els forats dels sondejos han de ser reomplerts amb 

formigó de la mateixa qualitat que la resta de la capa, 

la qual ha de ser correctament compactada i allisada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la 

DT. 

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions 

d'irregularitats superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de 

cura. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol 

reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al 

trànsit. 

L'abonament dels treballs de preparació de la 

superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 

de la capa subjacent. 
 
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) 
 
 
G93A - BASES DE MESCLA BITUMINOSA EN 
CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G93AD213. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 
D'OBRA EXECUTADES 
 

Mescla bituminosa 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). 
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 
 
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. 

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 
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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. 

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. 
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. 

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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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. 

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) 

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. 
 
 
G96 - VORADES 
G965 - VORADES RECTES AMB PECES DE 
FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G96515D9. 
 
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 

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 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) 
 
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: 
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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. 
 
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. 

 
 
G9E - PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9E1D305. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 
D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de paviments de panot. 

S'han considerat els casos següents: 

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-

ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 

- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb 

morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 

següents: 

En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la sorra-ciment 

- Col·locació de les peces de panot 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 

En la col·locació a truc de maceta amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície 

d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la capa de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana, 

uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 

rasants previstes. 

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, 

taques ni d'altres defectes superfícials. 

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 

Els acords del paviment han de quedar fets contra les 

voreres o els murets. 

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 

2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han 

d'estar el més aprop possible dels junts de contracció 

de la base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar 

plens de beurada de ciment pòrtland. 

Excepte en les zones classificades com d’ús restringit 

pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en 

el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb 

altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una 

diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de 

resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no 

presentarà perforacions o forats pels que es pugui 

introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 

- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de col·locar començant per les vorades o els 

murets. 

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la 

beurada. 

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al 

cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS 

AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura 

sigui < 5°C. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat 

necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície executada d'acord amb les 

especificacions de la DT, amb deducció de la 

superfície corresponent a Obertures interiors, d'acord 

amb els criteris següents: 

- Obertures d'1,5 m2 , com a màxim: No es dedueixen 

- Obertures de mes d'1,5 m2: Es dedueixen al 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels 

acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
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materials diferents d'aquells que normalment 

conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
G9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9H35120. 
 
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: 
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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. 

 
 
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I 
CANALITZACIONS 
GD5 - DRENATGES 
GD5G - CANALS DE FORMIGÓ PER A 
DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD5G1150. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES 
D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de canal amb peces prefabricades de 

formigó col·locades 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 
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- Col·locació de les peces prefabricades 

- Segellat dels junts amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de tenir un gruix i acabat continus. 

Les peces prefabricades han d'estar col·locades 

segons les alineacions, pendents i cotes previstes a la 

DT. 

Els junts d'assentament i els junts verticals han d'estar 

fets amb morter de ciment. 
S'han de preveure junts de dilatació que han de 
quedar reblerts amb material elàstic, el qual ha de 
complir amb les especificacions del Plec de 
Condicions Tècniques corresponent. 

En els casos que l'aigua circuli a gran velocitat, s'han 

d'evitar els canvis bruscs d'alineació per tal de no 

produir salts d'aigua o ones. 

Resistència característica estimada del formigó de la 

solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 

- 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) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La temperatura per a formigonar la solera ha d'estar 

entre 5°C i 40°C. 

L'abocada del formigó de solera s'ha de fer de manera 

que no es produeixin disgregacions. 

La col·locació de les peces prefabricades s'ha de 

començar pel punt més baix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària mesurat sobre el terreny. 
 
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). 
 
 

GD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A 
DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD5Z3BC4. 
 
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. 
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A.IV.2-PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES. 

 

AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 
 
Article 1 r  
GENERALITATS      
 
Ls unitats s'abonaran pel seu volum, pel seu 
pes, per la seva superfície, per la seva longitud 
o pel seu nombre d'unitats realment 
executades, d'acord a com figuren 
especificades en el Quadre de preus núm. 1. 
Per a les unitats noves que puguin presentar-
se s'especificarà clarament la forma 
d'abonament en convenir-se el seu preu 
actualitzat contradictori.  En altres casos, 
s'estarà  a l’admès en la practica habitual. 
 
Article 2 n  
ABONAMENT DE M3 D'EXCAVACIO DE 
RASES                    
El preu corresponent compren l'execució del 
metre cúbic d'excavació, qualsevol que sigui la 
naturalesa del terreny referit a aquest i no als 
productes extrets, qualsevol que sigui la 
profunditat, trobant-se comprés en el dit preu 
el cost de totes les operacions necessàries per 
a l'excavació i, fins i tot, al transport a 
abocador dels productes sobrants.  
 
També està inclosa en el preu la tala i 
arrebossament de boscos, arrels i tota mena 
de vegetació; els apuntalaments que s'estimen 
precisos per la Contracta o s'ordenin per la 
Direcció de l'Obra; els mitjans auxiliars 
necessaris i els esgotaments o desviacions de 
llits fluvials. 
 
No serà abonable cap cas d’accés d'excavació 
que el Contractista realitzi sobre els volums 
que es dedueixin de les dades obtingudes pel 
plànol i ordres que rebi de la Direcció d'Obra 
per escrit abans del començament o en el 
transcurs de l'execució de les obres. 
  
Article 3 r  
ABONAMENT DEL M.L. DE RASA PER 
L'ESTESA DE CABLE SUBTERRANI   
 
El preu compren l'execució del metre lineal de 
rasa segons les dimensions que s'assenyalin 
en els plànols corresponents. 
 
Article 4 t  
ABONAMENTS DELS CABLES ELECTRICS .         

 
En el preu assignat al metre lineal queda 
comprés el cost de totes les operacions 
d'adquisició, transport, estesa i col·locació del 
cable; fins i tot l’enretirada i abonament de les 
bobines. 
 
Article 5 è  
MESURAMENT I ABONAMENT DE LES 
OBRES DE FABRICA    
 
Seran d'abonament al Contractista les obres 
de fàbrica executades d'acord amb les 
condicions i els plànols del Projecte o les 
modificacions introduïdes per la Direcció 
d'Obra en el replanteig o durant l'execució 
d'aquelles, modificacions que constaran en 
plànols de detall o bé en ordres escrites.  Es 
mesuraran per unitats de volum o de superfície 
d'acord amb el que s'especifica en el quadre 
de preus número 1, segons les que serveixen 
de base per l'abonament 
 
Article 6 è  
MESURAMENT I ABONAMENT DE LES 
OBRES DE FABRICA                    
 
S'abonaran els preus unitaris que figurin en el 
Quadre de preus número 1, qualsevol que 
sigui el seu pes o volum, havent de complir les 
condicions d'aquest Plec.   
 
Article 7 è  
ABONAMENT DE PROVISIONS                 
 
S'abonaran com a provisions únicament les 
unitats que jutgi convenient el Director d'Obra i 
a un preu no superior al 75 % del que figura en 
el Quadre de preus núm. 1. 
 
Article 8 è  
ABONAMENTS DE LES OBRES 
INCOMPLETES       
 
Quan per rescissió o altres causes fos precís 
de valorar obra incompleta s’aplicarà el quadre 
de Preus número 2, sense que es pugi 
pretendre la valoració de cada unitat d'obra 
fraccionada en forma distinta a la valoració del 
dit Quadre numero 2. 
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En cap d'aquests casos no tindrà el 
Contractista dret a cap reclamació 
fonamentada en la insuficiència dels preus del 
dit Quadre per l’omissió del cost de qualsevol 
dels elements que constitueixen els referits 
preus. 
 
Article 9 è  
PARTIDES ALÇADES DEL PRESSUPOST             
 
Les obres que figuren en el Pressupost 
d'aquest Projecte per quantitat alçada i que 
hauran de ser executades d'acord  amb les 
prescripcions d'aquest Plec, seran mesurades 
i valorades com les restants, d'acord amb els 
preus que figuren en el Quadre de Preus núm. 
1; i si és tractés d'unitats d'Obra no incloses en 
el dit quadre s'abonaran al preu que es fixi 
contradictòriament, prèviament aprovat per la 
Direcció d'Obra. 
 
No s'abonarà cap partida alçada en concepte 
de mitjans auxiliars, doncs totes les despeses 
d'aquesta índole queden incloses en els 
corresponents preus unitaris. 
 
Article 10 è  
ESGOTAMENTS                   
 
No s'abonaran les despeses d'esgotament 
que, per qualsevol causa, poguessin tenir les 
unitats d'obra per raó de la presència d'aigua o 
posició, com podrien ser: disminució del 
rendiment, primes al personal, botes i vestits 
d'aigua, etc.; es consideren incloses en els 
preus de les unitats. 
Article 11 è  
MITJANS AUXILIARS            
 
En cas de rescissió per incompliment del 
contracte per part del Contractista, els mitjans 
auxiliars del constructor podran ser utilitzats 
lliure i gratuïtament per la Direcció d'Obra fins 
a l'acabament dels treballs; gratuïtament si la 
quantitat d'obra executada assolís els 4/5 de la 
totalitat i, mitjançant el pagament del deu per 
cent anual del valor en què hagin estat taxats 
els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d'obra 
executada no assolís la xifra anteriorment 
mencionada. 
 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars 
quedaran en propietat del Contractista, un cop 
acabades les obres, però no tindrà dret a cap 
reclamació pels desperfectes a què el seu ús 
hagi donat lloc. 
 

Article 12 è  
ABONAMENT D'OBRES IMPREVISTES                     
 
Les obres no previstes s'abonaran pels 
Quadres de Preus d'aquest Pressupost i 
segons el volum d'obra corresponent, 
establint-se, de no figurar les dites unitats en el 
Pressupost, que el preu contradictori precís 
sigui el de l’ITEC corresponent a la data del 
pressupost. 
 
El dit preu contradictori  el proposaria el 
Director d'obra, basant-se en els que han 
servit per a la formació del Pressupost 
d'aquest Projecte o, si no hi hagués base, pels 
d'ús comú a la localitat als preus oficials, 
quedant obligat el Contractista a acceptar-lo. 
Article 13 è  
FIANCES    
 
El Contractista en el termini de 48 hores a 
comptar des de la data en què se li comuniqui 
l'adjudicació, dipositarà una fiança a 
l'Ajuntament de Tarragona per a respondre del 
compliment del present  Plec de condicions, 
que correspondrà a  l'1 % de l'import líquid a 
què ascendeixen les obres contractades, amb 
deducció de la baixa de concurs. 
 
A més d'aquesta fiança, es retindrà en el 
mateix concepte el 10% de l'import de cada 
una  de les liquidacions parcials. 
 
Article 14 è  
PAGAMENT DE LES OBRES                          
El pagament de l'obra realitzada es farà sobre 
liquidacions parcials, que es practicaran 
mensualment en la forma exposada en els 
epígrafs anteriors.  
 
Les dites liquidacions contindran només les 
unitats d'obra totalment acabades que 
s'haguessin executat. Per examinar-les i donar 
la seva conformitat u objeccions, es disposarà 
de vuit dies. 
 
El Director d'obra expedirà la certificació 
corresponent a l'obra executada , que tindrà 
caràcter de document provisional subjecte a 
les rectificacions i variacions de la liquidació 
final no suposant, d'altra banda, aprovació ni 
recepció de les obres executades i compreses 
en elles. 
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Article 15 è  
TERMINI D'EXECUCIO                     
 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies 
naturals a comptar des de la data de la 
publicació de l'adjudicació i es donarà 
coneixement per escrit al Director d'obra del 
començament dels treballs, data des de la qual 
es començarà a comptar el termini d'execució 
de les obres compreses en el present plec de 
Condicions que serà de 280 dies  hàbils. 
 
Per cada dia de demora en la finalització dels 
treballs respecte al termini fixat, li serà 
imposada una multa de 30,05 €uros . 
 
Si per qualsevol causa aliena per complet a la 
Contracta no fos possible començar els 
treballs en la data prefixada o hagués de 
suspendre; se li concedirà la pròrroga 
estrictament necessària per part de la Direcció 
d'Obra. 
 
En cas que la Contracta no pugues començar 
els treballs dintre de les 48 hores següents, es 
durà a terme la rescissió de la Contracta amb 
pèrdua de la fiança. 
 
 
Article 16 è  
TERMINI DE RECEPCIO    
 
A l’acabament total de les obres, compreses 
en aquest projecte, s’estendrà la corresponent 
acta de recepció definitiva, d’acord amb el que 
estableix la vigent llei 13/1995, regim que 
regulen els Art. 111 i 147 de la mateixa. 
 
Aquesta acta haurà de formalitzar-se dins del 
mes següent a la finalització total de les obres, 
al qual efecte concorrerà un facultatiu designat 
per l’administració com a representant 
d’aquesta ( quan l’encarregat de la direcció 
d’obra no sigui un tècnic municipal ), el 
facultatiu director de les obres i el contractista, 
que pot estar assistit pel seu propi facultatiu. 
Si les obres estan en bon estat i subjectes a 
les prescripcions previstes, es donaran per 
rebudes mitjançant l’extensió de l’acta abans 
esmentada, de la que s’emetran sis (6) 
exemplars. 
 
 
Si les obres no estan en condicions de ser 
rebudes es farà constar així a l’acta de 
recepció, el director assenyalarà els defectes 
existents i donarà les instruccions precises per 

tal de que es corregeixin, fitxant a la vegada 
un termini per a la seva execució. 
 
Les obres requerides en les dites instruccions 
seran de compte i càrrec del contractista. 
 
Si la contracta no complís amb aquest darrer 
termini, es podrà declarar rescindida aquesta 
amb pèrdua de la fiança, de no ser que la part 
contractant consideri prudent concedir un nou 
termini, en tot cas improrrogable. 
 
Article 17 è  
TERMINI DE GARANTIA     
 
La garantia esta referida a un termini de 
quinze (365) dies naturals, a comptar des de la 
data de signatura de l’Acta de Recepció 
Definitiva. 
 
Mentre sigui vigent la garantia, la contracta 
atendrà el total manteniment, tant la revisió, 
com la conservació de les obres i de les 
instal·lacions, essent del seu compte i càrrec 
també la reparació dels defectes i 
desperfectes que es manifestin, encara que 
sigui d’elements ja provats i els que assenyali 
la direcció d’obra. 
 
Per garantir el correcte manteniment, la 
contracta subscriurà un contracte de 
manteniment atenuat amb l’empresa de 
manteniment municipal per tot el plac de 
garantia. 
 
Aquest cost anirà a càrrec de la partida ja 
prevista del pressupost de l’obra. 

 
Article 18 è  
DEVOLUCIO DE LA FIANÇA     
 
Aprovades la recepció i liquidació definitives, 
es tornarà la fiança a la Contracta després 
d'haver-se acreditat per part d'aquesta que no 
hi ha cap reclamació contra ella de tots aquells 
pagaments que es relacionen amb les obres. 

En abandonar la Contracta les obres, 
estarà obligada a deixar desocupats i 
nets els locals i terrenys que hagi 
ocupat. 

 
 
Article 19 è 
CARACTER D'AQUEST CONTRACTE                
 
Es voluntat d'ambdues parts contractants que, 
un cop acceptat el present Plec de Condicions 
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tingui, respecte del seu compliment, la mateixa 
força i valor d'una escriptura  
pública degudament atorgada amb el 
reintegrament corresponent a la de Hisenda.  
 
Tant l'entitat contractant, com la contractada, 
es reserven la facultat d'elevar aquest 
document a escriptura pública en qualsevol 
estat de l'obra.  
 
Els impostos de drets Reials i Timbres seran 
d'exclusiu càrrec de la Contracta, així com 
totes les altres contribucions, impostos i 
arbitris. 
 
Article 20 è  
SERVEIS EXISTENTS      
 
Es té de considerar, en el moment de 
l'execució de les obres, l'existència de serveis. 
El contractista sol·licitarà a les diferents 
companyies titulars o concessionàries de 
serveis els plànols de situació dels mateixos 
prèviament al inici de les obres, localitzant-los 
"in situ" a fi i efecte de no produir desperfectes 
i d'evitar el perill del personal de l'obra o de 
persones alienes a la mateixa. 
 
Les obres seran executades tenint especial 
cura de l'existència d'aquells serveis, 
responsabilitzant-se el Contractista dels danys 
a les persones o a les instal·lacions que es 
derivin de la realització de les obres. 

 
En els preus unitaris ja s'ha considerat la 
dificultat que suposa treballar en aquelles 
zones amb els serveis en marxa i sense 
modificar- los. 
 
 
 
 
 
Article 21 è  
MATERIALS      
 
De tota la relació de materials del projecte, 
inclosos els anomenats com “similars”, la 
Direcció de l’Obra assenyalarà els que 
consideri més adients per a un millor resultat 
final. 
                          
 
 
 
 
Article 22 è  
COMANDES DE MATERIAL       
 
El Contractista haurà de considerar el no 
procedir a formalitzar comandes en ferm de 
materials, sense abans sotmetre les mostres a 
l’aprovació de la Direcció d’Obra, atenent a les 
seves característiques, estètiques i de 
seguretat. 

                          
 
 
 
  
 
 
 
 

Tarragona, febrer 2010 
 
  
 
 
 
 
 
L'ENGINYER INDUSTRIAL MUNICIPAL  
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ANNEX V. PRESSUPOST 
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A.V.1 - AMIDAMENTS
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 A.V.2-QUADRE DE PREUS 1 
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QUADRE DE PREUS NÚM.1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ADVERTÈNCIA : Els preus designats en lletra d’aquest Quadre número1, amb 
la baixa fixada a l’adjudicació, són els que serveixen de base al Contracte, 

d’acord amb  el previst a la Clàusula 46 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals per la Contractació d’Obres de l’Estat. 

 
 
 

El Contractista no podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació en els 
preus,sota cap pretext d’error o omissió, segons el previst a la Clàusula 51 del 

Plec de Clàusules Administratives Generals per la Contractació d’Obres de 
l’Estat, ni tan sols en base a la descomposició que figura al Quadre de Preus 

número 2. 
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A.V.3 - QUADRE DE PREUS 2 
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QUADRE DE PREUS NÚM.2 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
ADVERTÈNCIA : Els preus  d’aquest Quadre número.2, s’aplicaran únicament i  
exclusivament en els casos en què sigui precís l’abonament d’obres 
incompletes, en el cas que, per rescissió o altres causes, no s’arribi a finalitzar 
totalment alguna de les unitats d’obra contractades, sense que es pugui valorar 
cap unitat d’obra  incompleta de manera diferent a la que s’estableix en el 
present Quadre de Preus.  
 
  
El Contractista no podrà reclamar cap modificació en els preus unitaris 
designats en lletra al Quadre de Preus núm.1, amb la baixa fixada a 
l’adjudicació, sota cap pretext d’error o  
 
omissió en la descomposició que figura al present Quadre, donat que aquesta 
descomposició no és aplicable en cap cas a una unitat d’obra completa.  
 
 



97 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A.V.4 – PRESSUPOSTOS PARCIALS 
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 A.V.5 – PRESSUPOST GENERAL 
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A.V.5.1 – PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 
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A.V.5.2–PRESSUPOST  EXECUCIO PER 

CONTRACTE 
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TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
No es contempla el cost de les illes que seran adquirides directament per 
l’Ajuntament 
 
 
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE                     2.753.099,38 € 
 
 
Aquest pressupost d’execució per contracte puja la quantitat de: DOS MILIONS 
SET CENTS CINQUANTA TRES MIL NORANTA NOU EUROS AMB TRENTA 
VUIT CÈNTIMS. 
 
 
L’ENGINYER INDUSTRIAL MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
Tarragona, febrer 2010. 
 
 
 
 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL  1.976.462,65 € 

13% D.G + 6% B.I     375.527,90 € 

                                                                           SUMA  2.351.990,52 € 

16 % I.V.A     376.318,49 € 

                                                                           SUMA  2.728.309,04 € 

Estudi Seguretat i Salut       24.790,38 € 

SUMA  TOTAL   2.753.099,38 € 
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