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1. ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE 
 
1.1.-  Antecedents administratius. 
 

Des de la conselleria de patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona es proposa la restauració per fases, 

del monument arqueológic “Amfiteatre Romà”, d’aquesta manera es pretén actuar durant l’any 2009 a 

la zona de la fossa central a l’arena. 

 
La fossa central de l’arena coneguda com a fossae  és una construcció en soterrani que segueix els 

dos eixos de l’amfiteatre, per aquestes fosses es drenava l’aigua de pluja que afectava a l’amfiteatre. 

El sistema, molt zenll de pendents interiors a les fosses portavent tota l’escorrantia cap a una 

claveguera que conduia al mar, aquest  sistema es va veure afectat per la interrupció dels murs de la 

basílica visigòtica i romanica i posteriorment per la via del ferrocarril que va provocar l’obturacióm 

total del sistema de desguàs romà, en aquests moments l’aigua de pluja s’acumula a les fosses i no 

drena. 

 

Es preveu actuar en aquesta zona per que es detecten problemes d’acumulació d’aigua de pluja que 

no té cap més sortida que la propia filtració natural del terreny i aixó perjudica greument la 

conservació del monument, ja que per acció de l’aigua es produeix un desgast i envelliment constant 

de la pedra dels murs perimetrals de les fosses 

Aquest projecte intenta millorar les condicions de drenatge de les fosses i consolidar la base dels 

murs. 

Es en aquest sentit que es realitza a l’agost del 2009 

 

1.2.-  Objecte del projecte. 

L’objecte d’aquest projecte és l’actuació de millora de l’ infraestructura de les fosses de l’amfiteatre 
romà de Tarragona. 
 
Emplaçament.- Part nord-oriental de la ciutat de Tarragona, sota la Via Augusta, amb accés des del 

passeig de les Palmeres i el vial de l’Amfiteatre. El carrer “escales de la Merce” i la plaça Arce 

Ochotorena, on s’ubica el col.legi del Miracle , delimiten el solar per la part més oriental, mentre 

que el vial elevat i el ferrocarril ho fan per la part sud 

 
Propietari. - Ajuntament de Tarragona  

 
Arquitecte.  Miquel Balcells i Serra. Arquitecte.   Num. de col.legiat.- 17.382/7 

  Eloi Balcells i Terés. Arquitecte.    Num. de col.legiat.- 24923/8 

 
Adreça.             c/Cardenal Cervantes, 19 2on . 43001 Tarragona.
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01 Característiques generals del projecte 

 
Clau 
191.09 
 

Projecte 

     Projecte Bàsic i d’Execució de actuació de millora de l’ infraestructura de  

    les fosses de l’Amfiteatre romà de Tarragona. Fase 1 
 
Emplaçament  
Part nord-oriental de la ciutat de Tarragona.  
 
Arquitecte o arquitectes autors del projecte 

       

        Miquel Balcells i Serra. Arquitecte.   Num. de col.legiat.- 17.382/7 

      Eloi Balcells i Terés. Arquitecte.    Num. de col.legiat.- 24923/8 
 

Autor i titulació, de l’estudi bàsic de seguretat i salut 
       

       Miquel Balcells i Serra. Arquitecte.   Num. de col.legiat.- 17.382/7 

     Eloi Balcells i Terés. Arquitecte.   Num. de col.legiat.- 24923/8
 

Departament o organisme que ha encarregat el projecte 

AJUNTAMENT DE TARRAGONA, PATRIMONI 
 
Departament o organisme receptor de l’obra 

AJUNTAMENT DE TARRAGONA, PATRIMONI 
 
Tipus d’actuació (Obra nova: ON / Reforma, ampliació, millora: RAM) 
REFORMA – CONSOLIDACIÓ- INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI 
 
Titular del solar o de l’edifici 
AJUNTAMENT DE TARRAGONA 
 
Pressupost total (PEC) previst per a l’actuació  
168.067,23 € 
 
Termini d’execució de l’obra  

3 mesos 
 
Classificació requerida al contractista 
CATEGORÍA C / GRUP K / SUBGRUP 7 
 
Període de redacció del projecte i de l’estudi de seguretat i salut 
1 MES 
 

 
Data: Agost de 2009 L’autor de l’estudi de seguretat i salut L’autor / els autors del projecte 
          
                                                                 Miquel Balcells                 Eloi Balcells 
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2.- INTRODUCCIÓ 
Des del punt de vista urbà, allò que caracteritza la ciutat de Tarragona, és sens dubte la mescla i 

superposició d’elements arquitectònics de diferents èpoques.  

La perduració de parts d’edificis pertanyents a diferents moments històrics, que es superposen, 

s’entremesclen, canvien d’us i s’utilitzen a través del temps, (antic i modern),  tot i reformant-los, 

restaurar-los, rehabilitar-los, conservar-los, i  potenciar-los, ...  formen la nostra riquesa cultural a 

l’àmbit urbà. 

No es d’estranyar que la nostra ciutat fos declarada Patrimoni de la Humanitat  per la Unesco ja que 

a Tarragona s’hi concentra de manera paradigmàtica una de les superposicions històriques urbanes 

més importants, amb una base de vestigis romans de primer ordre que en determinen la forma de 

manera continuada en tots els periodes històrics de la ciutat i  fins i tot  a l’actualitat. 

Entre aquest vestigis romans trobem a Tarragona un conjunt arqueològic que donades les 

dimensions i l’espectacularitat de la ubicació cal considerar-lo de primer ordre, L’Amfiteatre Romà, 

que sens dubte  és un dels atractius principals  pels visitants de la ciutat. 

El conjunt monumental  de l’Amfiteatre té tres superposicions ben marcades: l’amfiteatre romà, la 

basílica  martirial visigòtica del s.VI, i l’esglesia romànica de la mare de Deu del Miracle. 

Gràcies a una determinada  disposicó, a la part més baixa de la ciutat, i malgrat un entorn molt 

complex amb la presència d’una façana urbana, del mar, el ferrocarril, i un vial elevat,  el conjunt 

arqueològic de l’amfiteatre, es pot observar, des d’un dels passejos més emblemàtics de Tarragona, 

en tota la seva extensió, la qual cosa  facilita el reconeixement de la verdadera magnitut del 

monument. 

 

En el recinte històric de titularitat municipal gestionat pel Museu d’Història, es fa evident la necessitat 

d’una inversió continuada en el manteniment i la millora del mateix. El deteriorament a que és sotmès 

el monument prové tant de la pròpia naturalesa del mateix, conjunt de restes arqueològiques i 

arquitectòniques que ocupen una vasta extensió amb problemàtiques diferents a expenses i 

interaccions amb dels agents mediambientals, en combinació amb l’ús que se li dona actualment, 

espai monumental al qual es pot accedir, recórrer i visitar a nivell particular o col·lectiu participant en 

actes que allí s’organitzen. Quant a estat de conservació aquests son factors determinants en 

l’avaluació dels efectes que porten a un progressiu deteriorament del conjunt monumental. 
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3.- DESCRIPCIÓ DE LA ZONA I PATOLOGIES 
 
3.1.- Descripció de la zona 
La fossa central de l’arena coneguda com a fossae  és una construcció en soterrani que segueix els 

dos eixos de l’amfiteatre, per aquestes fosses es drenava l’aigua de pluja que afectava a l’amfiteatre. 

El sistema, molt zenll de pendents interiors a les fosses portavent tota l’escorrantia cap a una 

claveguera que conduia al mar, aquest  sistema es va veure afectat per la interrupció dels murs de la 

basílica visigòtica i romanica i posteriorment per la via del ferrocarril que va provocar l’obturacióm 

total del sistema de desguàs romà, en aquests moments l’aigua de pluja s’acumula a les fosses i no 

drena. 

 

Es preveu actuar en aquesta zona per que es detecten problemes d’acumulació d’aigua de pluja que 

no té cap més sortida que la propia filtració natural del terreny i aixó perjudica greument la 

conservació del monument, ja que per acció de l’aigua es produeix un desgast i envelliment constant 

de la pedra dels murs perimetrals de les fosses 

3.2.- Patologies 
 
Existeix un problema d’acumulació d’aigua de pluja l’interior de les fosses (fossae). L’acumulació 

d’aquesta aigua produeix el deteriorament dels murs de les fosses i dels fonaments de les esglèsies 

sobreposades.  

 

Els murs de la fossa central estan força deteriorats, en gran part per l’aigua de pluja que s’acumula a 

l’arena i desaigua per escorrentia a aquets espais i també per la propia filtració de les zones de 

contacte entre el sustracte rocós natural i els murs de l’edifici. Aquesta aigua s’acumula i va filtrant. 
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4.- CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
 
4.1.-Criteris Generals 
Es evident que qualsevol actuació en un recinte -conjunt arqueològico monumental- de la importància 

i tamany de l’amfitreatre romà de Tarragona no  pot plantejar-se  de forma tancada, acabada, i  

unilateral. Es prudent i desitjable imaginar que es realitzaran en un futur continuades actuacions 

arquitectòniques de consolidació i us, i continuades actuacions arqueològiques per avançar en el 

coneixement del propi amfiteatre, que aniran canviant i carateritzant l’entorn i el propi monument. 

En aquest apartat proposem un fonament ideològic, una idea de conjunt, cap a la qual ens atançarem  

posteriorment de manera paulatina mitjançant l’aplicació de solucions tècniques concretes a 

problemes concrets.  

 
4.2.- Ordenació del conjunt arqueològic i relació amb l’entorn 
Malgrat les dimensions de l’amfiteatre creiem que la seva funció historico-arqueològica cal que es 

consideri com un conjunt. 

Com ja s’apuntat anteriorment, radera l’espectacularitat del lloc on es troba l’amfiteatre existeix un 

conflicte d’elements urbans, conflicte que és necessari suavitzar, reduir l’impacte dels més agressius, 

i potenciar els que aportin coses positives. 

La potenciació i consolidació de l’entorn més pròxim a l’amfiteatre romà farà reconeixer la forma i la 

volumetria original del conjunt tot i fent-lo més permeable i accessible, per aquest motiu proposem 

l’actuació en aquest sector de l’amfiteatre per tal de poder obrir a noves possibilitats aquest espai. 

 

4.3.- Fonaments ideològics de la intervenció arquitectònica i de restauració 
Qualsevol actuació arquitectònica i de restauració que es realitzi al conjunt de l’Amfiteatre romà de 

Tarragona ha de: 

*.- Fomentar la idea de conjunt museistic global mitjançant la conformació d’un espai - anell 

perimetral, que ha d’actuar com a vestíbul de qualsevol recorregut-visita . 

*.- Obrir la possibilitat d’augmentar la zona de recerca arqueològica més enllà dels límits actuals. 

*.- Mantenir la volumetria existent del conjunt monumental. 

*.- Ser oberta i flexible per a potenciar el canvi amb el pas del temps. 

*.- Potenciar un ús escènic del recinte tot i preparant les bases per a fer-lo més permeable. 

*.- Potenciar el conjunt arqueològic més enllà de la cosa romana evitant tant la reconstrucció 

mimètica com la utilització de tècniques romanes. 

*.- Fugir d’hipotètiques i especulatives reconstruccions ideals.  

*.- Fomentar  la subtilesa en el contrast de materials vell-nou per tal de donar a coneixer la volumetria 

i la forma original. 

*.- Utilitzar materials actuals, sense descartar-ne cap, tot i deixant que s’expressin subtilment per a 

aconseguir un bon diàleg amb els elements arqueològics que hauran de consolidar 

 
 



 
 Memòria 
  

 

C/ Cervantes, 19, 2n                                                         Telf. 977 25 29 74 / Fax. 977 21 59 11                                              balcells-arq@balcells-arq.com 
 

5.- SOLUCIONS ADOPTADES 
 

En aquest apartat especularem sobre de les possibilitats existents per a sol.lucionar els problemes 

que es plantegen, i ho farem exposant primer un sistema de treball per a utilitzar en la confecció del 

projecte,  donant un petit catàleg constructiu, per acabar en els casos concrets. 

 
5.1.-Criteris d’actuació 
1.- Avaluació i diagnosi de la patologia concreta. 

2.- Contrastació de les possibles sol.lucions arquitectòniques amb la direcció arqueològica.  

3.- Emisió de solució. 

4.- Establiment d’un pla d’actuació multidisciplinar, que es desarrotllarà en base al treball de   

diferents especialistes: arqueologia, engenyeria, arquitectura,.. 

 
5.2.-Catàleg tècnic, Descripció dels sistemes constructius i d’instal.lacions 
Les solucions tècniques es basaran sobre problemes d’infraestructures determinats, aquestes 

patologies   s’analitzaran i s’adoptaran les solucions més correctes, el catàleg de materials, quedant 

clar que no descartem l’us de cap dels materials que podem trobar al mercat, i les tecniques 

constructives a utilitzar és el següent: 

Obra vista o obra arrebossada.- En reparacions que hagin de tenir una certa volumetria com arcs de 

reforç a les voltes, contraforts d’acabament de murs, consolidació de grans descrostaments, 

estintolaments de grans estructures 

Morters de calç  i colorants naturals.-  En reparacions superficials entre carreus desgastats,  petits 

descostraments i arranjament de superfícies. 

Acer.- En reparacions d’elements  estructurals que estiguin sotmesos a tensions de tracció, obertura 

de voltes, etc..., amb especial atenció al control visual d’aquests elements. 

Acer , Vidre, o Fusta.- En elements de protecció  

Formigó, Fusta, Sauló, Pedra Calcària.- Paviments a les zones de pas 

Formigó .- realitzat amb ciment blanc i colorants, o ciment portland, per a consolidar i arranjar 

superfícies, tendint a l’us del formigó en massa, tant en reconstruccions de voltes com en els murs, la 

texturació pot aconseguirse amb elsmencofrats, o  projectant sorra. 

Murs de formigó armat.- per a la contenció de terres 

Grava de base, de matxaca o de palet de riera.- com a material d’acabat de les foses i els espais 

exteriors excavats 

Proposta d’enllumenat.- balisses per reforçar la llum a terra 

Proposta d’instal.lacions.- tubs de drenatge, corrugats elèctrics, tubs d’hacer per al desguàs de 

l’aigua de les foses etc.. totes les canonades que facin falta quedaran amagades a la grava de base. 

 

 
5.3.- Solucions adoptades 
5.3.1.- Conservació i millora de les infraestructures originals conservades dels 3 edificis que 
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           conformen el conjunt monumental. 
El catàleg de solucions ja s’ha donat a l’apartat anterior, i punt per punt, analitzant les patolgies, 
anirem sol.lucionant els problemes estructurals de les zones que inevitablement faci falta,  per motius 
de seguretat de l’edifici o  per motius de seguretat dels visitants. 
 
5.3.2. Evacuació de les aigües pluvials de les fosses 
 
A nivell general del conjunt arqueològic proposem  introduir un interceptor a nivell de l’arc triunfal, i  
situar una xarxa de drenatge a la fossa central 
Aquests drenatges  en ultima instància han  d’anar a parar a la xarxa de clavegueram, i només 
existeixen dues possibilitats.- conduir l’aigua fins a la xarxa pública de la plaça del miracle, elevant-la 
amb bomba situada dins del recinte, o recuperar la  claveguera romana i complementar-la fins a 
connectar amb la xarxa pública. 
Després d’analitzar la situació i característiques de les fosses hem concluit que la millor solució 
possible passa per la recuperació dels  pendents de les fosses, amb la ubicació d’una bomba per a 
les fosses centrals. 
 
 
Recuperar el pou existent al punt central de creuament de les dues fosses. 
En aquest cas es planteja treure l’aigua del tram del cinturó perimetral nord-oest i la fossa central 
mitjançant una bomba ubicada a l’antic pou de la fossa central. Des d’allà es conduirà l’aigua cap al 
sector de la càvea sud connectant-lo amb la xarxa de clavegueram més propera  
 
 
 
 
02   Resum de característiques 
 
Projecte                                   Projecte Bàsic i d’Execució de actuació de millora  

de l’ infraestructura de les fosses  
de l’Amfiteatre romà de Tarragona. FASE 1 

Clau  191.09 

Centre  Tipus CON 
Emplaçament                                      part nord-oriental de la ciutat de Tarragona 
Arquitecte / s autor / s del projecte     Balcells Arquitectes SL , Miquel Balceñls 
Tècnic autor de l’estudi de seguretat  Balcells Arquitectes SL 
Enginyer/s 
Superfície parcel·la ocupada   Superfície  edificada  
Superfície parcel·la sense ocupar   Superfície urbanitzada  
Superfície parcel·la total     
       
PEM  Pressupost d’execució material desglossat Edificació-

urbanització 
   Total  

00  Implantació d’obra    3.712,00  
01 Evacuació d’aigües, consolidació de murs    38.765,24  
02  Cambra Annexa bassílica    19.410,91  
03  instal.lacions    46.308,13  
04  Gestió de residus    11.126,28  
05  Seguretat  i salut      2.430,00  
PEM Pressupostos d’execució material     121.752,56  
     
PEM Pressupost d’execució material   Mòduls PEM €/m2  
Pressupost d’execució material total 121.752,56  PEM total / superfície 

edificada 
 

    
PEC  Pressupost d’execució per contracta    
Pressupost execució material total 121.752,56    
13 %  Despeses generals  15.827,83   
  6 %  Benefici industrial  7.305,15   
16 %  IVA  23.181.69  Mòduls PEC Pta / m2 
PEC Pressupost d’execució per contracta 168.067.23  PEC / superfície edificada 
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03 Antecedents i dades de l’autor del projecte i de l’estudi de seguretat 
 

           El projecte de 
Projecte Bàsic i d’Execució de actuació de millora de  

l’ infraestructura de les fosses de l’Amfiteatre romà de 
Tarragona 

situat al carrer de Part nord-oriental de la ciutat  
del municipi de TARRAGONA 

ha estat redactat per 
          1.-  Miquel Balcells i Serra. Arquitecte.    

          2.- Eloi Balcells i Terés. Arquitecte.     
  

amb domicili professional a 1     Carrer del  CARDENAL CERVANTES 19, 2n 
(carrer, municipi, telf., fax        43001 TARRAGONA 

      , e-mail)        Tel: 977 25 29 74, Fax: 977 21 59 11, e-mail: miquel@balcells-arq.com 
  

  
DNI       1.- Miquel Balcells i Serra.                        amb D.N.I. 39.645.268-F  
(número, data i localitat   
d’expedició)        2.- Eloi Balcells i Terés                              amb D.N.I. 39.858.351-H 
  
Col·legiat  
(número, data, col·legi,  1        17.382-7 – Miquel Balcells i Serra, Demarcació de Tarragona 
demarcació) 2        24.923-8 - Eloi Balcells i Terés, Demarcació de Tarragona 
  
  
D’acord amb l’encàrrec de 
l’Ajuntament de Tarragona de 
data   

_ 

  

   
 
I L’estudi Bàsic de S.S .   

ha estat redactat per Miquel Balcells i Serra. Arquitecte.   Eloi Balcells i Terés. Arquitecte 

amb domicili professional a 1     Carrer del  CARDENAL CERVANTES 19, 2n 
(carrer, municipi, telf., fax        43001 TARRAGONA 
, e-mail)        Tel: 977 25 29 74, Fax: 977 21 59 11, e-mail: miquel@balcells-arq.com 
DNI 39858351H 

(número, data i localitat  
1.- Miquel Balcells i Serra. Arquitecte. 39645268F   

2.- Eloi Balcells i Terés. Arquitecte. 39858351H 

d’expedició)  
Col·legiat  
(número, data, col·legi,  1        17.382-7 – Miquel Balcells i Serra, Demarcació de Tarragona 
demarcació) 2        24.923-8 - Eloi Balcells i Terés, Demarcació de Tarragona 
  
D’acord amb l’encàrrec de 
l’Ajuntament de Tarragona de 
data   

_ 

  
Data: Agost de 2009 L’autor del projecte i l’estudi bàsic de seguretat i salut 

 
                                                                             Miquel Balcells                 Eloi Balcells 
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6.- DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DE LA INTERVENCIÓ 
 
Introducció 
 
Generalitats 
En aquest capítol farem una aproximació a les zones d’actuació, cal remarcar que aquestes zones 

surten, tal com s’ha dit abans, de la necessitat  de consolidació de determinades estructures. En 

aquest cas el criteri de prioritat el marca la necessitat de controlar i evitar l’acumulació d’agua de 

pluja a l’interior de les fosses. 

 

Metode de treball 
Visita concreta a la zona, estudi visual, descripció de patologies, lligam amb el total, primera proposta 

de solucions i sistemes constructius.  

 

Zonificació 
El projecte es desenvolupa en una  sola zona, la fossa central en sentit longitudinal desde l’inici a 

l’arc triunfal fins a la interrupció que sofreix per la superposició de la bassilica romànico-bisigòtica i la 

fossa transversal des de l’inici de ponent fins a la inerrupció abancs esmentada . 

 

Es distingieixen tres tipus d’actuacions: 

  

 6.1.-  Drenatge i fonaments de la fossa 
6.1.1.- Recollida i evacuació d’aigües, millora del drenatge  
6.1.2.- Consolidació dels fonaments de les estructures basilicals i de les fosses. 
6.1.3.- Actuació en els murs de la cambra annexa que creuen la fossa 
  

 6.2.- Millora del sistema d’enllumenat monumental de la fossa. 
  
 6.3.- Consolidació del nivell de l’arena davant el futur accés a la cavea. 
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 6.1.- RECOLLIDA I EVACUACIÓ D’AIGÜES I CONSOLIDACIÓ DELS FONAMENTS DE LES 
ESTRUCTURES BASILICALS I DE LES FOSSES. 

DESCRIPCIÓ DE LA ZONA 
- La fossa central disposada en creu amb dos trams, un en sentit longitudinal i l’altre en sentit 
transversal encreuats entre si amb un ample variable entre 5 i 3m i una profunditat respecte al nivell 
actual de l’arena d’uns 2,60m es troba interrumpuda pels fonaments i murs de les basiliques que s’hi 
superposen 
 

DESCRIPCIÓ DE LES PATOLOGIES 
 
Existeix un problema d’acumulació d’aigua de pluja l’interior de les fosses (fossae). L’acumulació 
d’aquesta aigua produeix el deteriorament dels murs de les fosses i dels fonaments de les esglèsies 
sobreposades.  
Existeix un dubte raonable sobre la possibilitat que aquesta aigua provingui del subsol per filtració, ja 
que l’amfiteatre esta ubicat en un terreny on coincideixen dues capes geològiques molt diferenciades, 
roca i argiles 
 
Els murs de la fossa central estan força deteriorats, en gran part per l’aigua de pluja que s’acumula a 
l’arena i desaigua per escorrentia a aquets espais i també per la propia filtració de les zones de 
contacte entre el sustracte rocós natural i els murs de l’edifici. Aquesta aigua s’acumula i va filtrant 
com si es tractés d’un embut general. 
 
Existeix una acumulació en el fons de les fosses d’arrossegaments en forma de fang de terres 
provinents de l’arena 
 
SOLUCIONS PROPOSADES 
 

- Intent de drenatge de les fosses centrals mitjançant l’acumulació en un punt i extracció 
forçada per bomba submergida. 

- Donar continuitat a la fosa central per sota, tot consolidant els fonaments de l’esglèsia gótica i 
pre-romànica. 

 
ESTUDIS A REALITZAR 
 

- Nivells topogràfics 
- Cotes interiors i exteriors  

 
SISTEMES CONSTRUCTIUS I TÈCNICS 

 

6.1.1.- Recollida i evacuació d’aigües, millora del drenatge  
 
1.- Col.locació de tubs de drenatge a l’interior de les fosses i un interceptor en el punt d’accés a 
l’arena desde l’arc triunfal, aquest interceptor portarà l’aigua a l’extrem de la fossa central. 
2.- Excavar arqueològcament, amb la retirada de terres el fons de les fosses fins a descobrir el fons 
de roca o el substracte romà, cal destacar que a l’encreuament de les dos fosses longitudinal i 
transversal existeix un pou de recollida d’aigua del qual actualment s’han perdut les traces. 
3.- Portar en aquest punt central, el de l’encreuament, tota l’aigua que actualment s’acumula a les 
fosses, per aconsseguir aixó donarem una  lleugera pendent al fons de les fosses amb sauló aportat i 
compactat per a situar, en aquest punt, una bomba submergida. 
4.- Collocació d’un tub de drenatge de PVC corrugat de 125mm de diàmetre al centre de la fossa i en 
sentit longitudinal sobre un llit de làmina de polietilè d’un metre d’ample, tot protegit per una làmina 
de geotèxtil amb acabat de palet de riera per donar acabat, per a sostenir el conjunt i amagar el pas 
de les diferents entubacions d’instal.lacions. 
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La làmina impermeabilitzant és la base del clavegueró de drenatge, en cas d’aportacions d’aigua de 
filtració per la base el sistema continuarà funcionant perquè l’aigua podrà aflorar fins el nivell del 
clavegueró.  
5.- Evaquació de l’aigua de manera mecànica amb la dita bomba mitjançant tub de PvC de 125 mm 
de diàmetre a vegades en clavegueró travessant l’arena fins a la claveguera romana de la cavea, a 
vegades amagada per grava col.locada superficialment fins al fons de la claveguera tocant a la via i 
altre cop soterra a tocar del mur de tancament amb la via del tren fins a guanyar el nivell de la 
claveguera existent al vial de servei actualment interceptat per les piles del vial Bryant. 
La solució millor, la menys traumàtica, avui no es pot realitzar: les seccions de mur dels nivells 
actuals  no ho permeten, consisteix en passar aquest clavegueró per sota del murs de la bassilica 
fins a la claveguera romana, aquesta sol.lució, molt complicada de realitzar, un cop feta la excavació 
arqueològica analitzarem si té alguna possibilitat real, la possibilitat existirà si en algun punt es 
descobreix un traspàs dels murs-fonaments de la bassilica, per desconsolidació de l’estructura. 
 
6.1.2.- Consolidació dels fonaments de les estructures basilicals i de les fosses. 
 
Consolidació, allí on faci falta, dels fonaments del mur romà i dels murs de la basilica utilitzant 
diferents sistemes, tot depenent de la intensitat necessària en la consolidació: 
 
- Recalçat i ataconat amb morter expansiu  
 
- Obra ceràmica de maó calat acabat arrebossat remolinat de morter de calç. 
  
- Mur de formigó blanc en massa amb àrid de 10mm  encofrat metal.lic o melamina per una cara 
 
 
6.1.3.- Actuació en els murs de la cambra annexa que creuen la fossa 
Patrimoni té la intenció d’excavar arqueològicament la cambra annexa a la bassílica, cal coordinar les 
dos actuacions. 
En les circumtancies actuals, els sistemes de consolidació expressats a l’apartat anterior es poden 
utilitzar per a consolidar  el mur de carreus de la cambra annexa que actualment transcorren 
transversalment a la fossa i que disposen d’una base-fonament molt deteriorada, buscar la continuitat 
de la fossa a la part inferior on hi ha una biga de ferro que es va col.locar als anys 70 per aconseguir 
el drenatge, i construir un mur d’obra de consolidació és totalment viable, i la proposta més correcta 
al requeriment actual, aquesta actuació es preveu en el projecte. 
Aquesta sol.lució pot ser incorrecta depenent dels resultats de les excavacions…si es troba algun 
vestigi important a les excavacions, caldrà mentenir els nivells com els actuals i la solució serà la 
exposada abana, però si no es troba res a les excavacions existeix la possibilitat de recuperar el 
fossat romà tot i deixant penjat el mur de la cambra annexa que atravessa la fossa, en ambdós casos 
creiem que es necessari el desmuntatge de la part superior del mur, el qual es pot desmoronar per 
efecte de les excavacions. 
El projecte proposa, en qualsevol cas, el desmuntatge dels dos murs paral.lels que travessen 
transversalment la fossa, son murs d’uns dos metres d’alçada per 2,40m d’ample i amb carreus de 
fins a 60cm de gruix, aquest desmuntatge es realitzaria manualment amb l’ajut d’una petita grua fixa 
muntada a l’arena o amb una petita grua mòbil  tot i dipositant els carreus a l’arena per al seu 
posterior muntatge, tota l’operació es realitzaria amb els aixecaments del mur i els carreus, les 
numeracions necessaries, i amb la presència i supervisió arqueològica. 
Depenent dels resultats de l’excavació arquelògica, també aquest cas el contempla el projecte, si no 
es troven vestigis importants es retiraria tota la terra i es muntarien els mur de carreus sobre dues 
llindes metal.liques amb la mínima secció possible, encastades als murs laterals tot i aconseguint un 
efecte de profunditat molt espectacular i de lectura fàcil de les dos superposicions, amb la 
recuperació de la traça original del mur de la fossa romana 
 
 
6.2.- Millora del sistema d’enllumenat monumental de la fossa. 
Actualment l’amfiteatre romà disposa d’un sistema d’enllumenat a base de focos i fluorescents bastan 

obsolet col.locats en punts estrategics per a il.luminar el conjunt monumental. 
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Per tal de donar altres possibilitats, millorar i ajudar a potenciar la futura museització d’altres sectors 

que en l’actualitat son inaccesibles al públic, es preveu la modificació i substitució del sistema 

d’il.luminació, començant per les fosses  

 

 

ESTUDIS A REALITZAR 
 - Inspeccionar i anatitzar l’estat de les instal.lacions existents d’enllumenat. 

 

SOLUCIONS PROPOSADES I SISTEMES CONSTRUCTIUS 
 

- Desconnectar i treure l’enllumenat existent situat a les fosses. 

- Preparar i condicionar la fossa central per a l’instal.lació del nou sistema elèctric i 

d’enllumenat. 

- Instal.lar les noves balisses als punts assignats Llumenera ambiental amb cos de fosa 

d’alumini injectat, difusor de vidre transparent, fixació mitjançant caragols color negre 

equipada amb làmpada de 100W tipus JBR de Carandini, suport de formigó i caixa de 

connexions.  

- La construcció d’una instal.lació elèctrica de dos línies, una per l’enllumenat i l’altra per a 

l’alimentació de les bombes d’esgotament, , amb un augment de potència si és necessari. 

- Instal.lació d’una línia de terra per a l’enllumenat 

 

6.3.- Consolidació del nivell de l’arena davant el futur accés a la cavea. 
La última actuació a l’Amfiteatre ha consistit en la consolidacio de la volta principal de la cavea, a 

nivell de l’arena i s’ha construit una passera de connexió entre la dita volta i l’arena, aquesta passera 

s’ha situat 16cm per damunt del nivell de l’arena a tocar de la basílica, en aquesta zona l’arena ha 

sofert arrossegaments que han anat canviant el seu nivell essent necessari en aquesta zona aportar 

terra per augmentar-ne el nivell i recuperar el nvell de la cavea. 

El projecte proposa una contenció d’aquesta terra mitjançant una vora lliure metal.lica soldada a 

l’estructura de la passera, el moviment dels carreus que, actualment donen forma teatral a la 

praecistione en aquell punt per a resituar-los al fnal del procés. 

 

 
 
 
 
Miquel Balcells i Serra. Arquitecte                                                      Eloi Balcells i Terés. Arquitecte                          
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7.- NORMATIVA D’APLICACIÓ 
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NORMATIVA D’APLICACIÓ: 
 
1 Contractes 
   
Contractes de les administracions públiques Llei 13/1995 18.05 Cap d’Estat BOE 19.05.95 
Correcció d’errades  BOE 05.07.95 
Desenvolupament parcial de la Llei 13/1995 RD 390/1996 1-3 M. Hisenda BOE 21.03.96 
Reglament General de Contractació de l’Estat* D 3410/1975 25.11 M. Hisenda BOE 27.12.75 
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 
contractació d’obres de l’Estat* 

D 3854/70 31.12 M. Hisenda BOE 16.02.71 

Fixació del percentatge de despeses generals O 04.07.88 Dept. Sanitat i S. 
Social 

DOGC 20.07.88 

 
 
2  Projectes i direcció d’obres 
 
Normes sobre redacció de projectes i  direcció 
d’obres d’edificació 

D 462/71 11.03  M. Habitatge BOE 24.03.71 

Modificació RD 462/71 RD 129/85 23.01 MOPU BOE 07.02.85 
Plec de condicions tècniques de la DG 
d’Arquitectura 

O 04.06.73 M. Habitatge BOE 13-16, 18-23, 25 i 
26.06.73 

Control de qualitat de l’edificació RD 375/88 01.12 DPTOP DOGC 28.12.88 
Correcció d’errades  DOGC 13.01.89 
Desenvolupament D 375/88 O 25.01.89 DPTOP DOGC 24.02.89 
Desenvolupament D 375/88 O 13.09.89 DPTOP DOGC 11.10.89 
Desplegament D 375/88 O 16.04.92 DPTOP DOGC 22.06.92 
Obligatorietat de fer constar en el programa de 
control de qualitat les dades referents a l’autorització 
administrativa relativa a sostres i elements 
estructurals 

O 18.03.97 DPTOP DOGC 18.04.97 

Registre de Materials de l’ITeC O 26.06.96 DOGC 05.07.96 
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ O 12.07.96 DPTOP DOGC 11.10.96 
Aprovació del model de llibre d’incidències en obres 
de construcció 

O 12.01.98 Dept. Treball DOGC 27.01.98 

Llei d’ordenació de l’edificació Llei 38/99 05.11 Cap d’Estat BOE 06.11.99 
Requisits mínims dels centres que imparteixin 
Ensenyaments de Règim General no Universitaris 
RD 1004/91 Min.EC BOE 26.06.91 

RD 1487/94 Min.EC BOE 28.07.94 

Programa de necessitats per a la redacció dels 
projectes de Construcció i Adaptació de Centres 
d’educació Especial 

O 26.03.81 Min.EC BOE 06.04.81 

Requisits mínims d’habitabilitat dels edificis 
d’habitatges 

D 28/99 DOGC 16.2.99 

 
 
3  Amidaments, preus, terminis, revisions i classificació dels contratistes  
 
Establiment de les unitats legals de mesura RD 1317/89 27.10 BOE 03.11.89 
Ordre Ministerial de 28 de març de 1968 OM 28.03.68 BOE 30.03.68 
Modificació OM 15.10.87  
Ordre Ministerial de 12 de juny de 1968 OM 12.06.68 BOE 25.07.68 
Costos horaris de les diferents categories laborals OM 14.03.69 BOE 28.03.69 
Modificació OM 21.05.79  
Fórmules de revisió de preus D 3650/70 19.12 BOE 24.09.70 
Complement RD 2167/81 20.08  
Conveni col·lectiu provincial de la Construcció i/o 
Siderometalúrgic 

  

 
 

4  Plecs de Prescripcions Tècniques Generals 
 
“Pliego de condiciones técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura de 4 de Junio de 1973” 

  

“Pliego de Condiciones Generales de la Edificación 
del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
de España de 1989” 

  

“Pliego de Condiciones Generales de ‘ndole 
Facultativa del Consejo General de Arquitectos de 
España de 1986” 

  

“Pliego de condiciones técnicas generales para la 
recepción de cementos ” 

  

“Pliego de prescripciones técnicas generales para   
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tuberías de saneamiento de poblaciones” 
“Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75)” 

OM 06.02.76 BOE 07.07.76 

 
5  Seguretat i Salut 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut a les 
obres de construcció 

RD 1627/97 M. Presidència BOE 25.10.97 

Ordenança general de seguretat i higiene en el 
treball 

O 09.03.71 M. Treball BOE 16, 17.03.71 

Correcció d’errades  BOE 06.04.71 
Requisits mínims de seguretat i salut als llocs de 
treball 

RD 486/97 14.04 BOE 23.04.97 

Ordenança de treball per a les indústries de la 
construcció, del vidre i la ceràmica (cap. XVI) 

O 28.08.70 M. Treball BOE 5, 7, 8, 9.9.70 

Correcció d’errades  BOE 17.10.70 
Interpretació de diversos articles de l’ordenança  BOE 28.11.70 i 05.12.70        
Reglament de seguretat i higiene en el treball per a 
la indústria de la construcció 

O 20.05.52 M. Treball BOE 15.06.52 

Modificació  BOE 22.12.53 
Prevenció de riscos laborals Llei 31/95 Cap d’Estat BOE 10.11.95 
Serveis de prevenció de riscos laborals per al 
personal al servei de l’administració de la Generalitat 

D 312/98 1.12 DOGC 11.12.98 

 

6  Barreres arquitectòniques 
 
Promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques 

Llei 20/91 25.11 Presid. 
Generalitat 

DOGC 04.12.91 

Correcció d’errades  DOGC 09.12.91 
Desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques i d’aprovació del codi 
d’accessibilitat 

D 135/95 24.03 DOGC 28.04.95 

Correcció d’errades  DOGC 10.01.96 
Modificació capítol 6 RD 135/1995 Dept. Benestar 
Social 

D 204/99 Dept. Benestar Social DOGC 03.01.00 

Integració social dels minusvàlids Llei 13/82 07.04 Jef. Estat BOE 30.04.82 
Manual europeu per a un entorn urbanitzat 
accessible. Redactat pel comitè central de 
coordinació per a la promoció de l’accessibilitat i 
editat pel departament de benestar social de la 
Generalitat de Catalunya, a l’any 1990 

  

 

7  Accions en l’edificació 
 
Norma MV-101 Accions en l’edificació D 195/63 17.01 M. Habitatge BOE 09.02.63 
NBE-AE/88 Modificació MV-101-1962 Accions en 
l’edificació 

RD 1370/88 11.11 MOPU BOE 17.11.88  

Norma sismoresistent RD 2543/94 29.12 M. Planif. i D.  
Norma de construcció sismoresistent. Part general i 
edificació (NCSE-94) 

RD 2543/94 MOPTMA BOE 08.02.95 

Norma tècnica d’accions en l’edificació en les obres 
de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatge 

D 314/93 09.12.93 DPTOP DOGC 29.12.93 

NRE-AEOR-93. Accions a l’edificació en les obres 
de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatge 

O 18.01.94 DPTOP DOGC 28.01.94 

 

8  Geotècnia / Drenatge 
 
Normalització dels estudis geotècnics a incloure en 
avantprojectes i projectes 

OC 314/90 T i P 28.08  

Instrucció 5.1 IC sobre drenatge. Vigent en la part no 
modificada per la Instrucció 5.2 IC sobre drenatge 
superficial 

OM 21.06.65 BOE 17.09.65 

Instrucció 5.2 IC sobre drenatge superficial OM 14.05.90 BOE 23.05.90 
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9  Estructures de fàbrica 
 
NBE. FL-90 Murs resistents de fàbrica de maó RD 1723/90 20.12 MOPU BOE 04.01.91 
RL-88 Plec general de condicions per a la recepció 
de maons de ceràmica de les obres de construcció 

O 27.07.88 M. Rel. Corts i Secr. 
Gral. 

BOE 03.08.88 

NBE. RB-90 Plec de prescripcions tècniques 
generals per a la recepció de blocs de formigó a les 
obres de construcció 

O 04.07.90 MOPU BOE 11.07.90 

Normes d’acreditació del control de recepció d’obres 
en l’àmbit de la ceràmica 

D 264/94 26.07 DOGC 17.10.94 

 

10 Estructures de formigó 
 
EHE. Instrucció de formigó estructural RD 2661/98 11.12 M. Foment BOE 13.01.99 
Modificacions RD 2661/98 RD 996/99 11.06 M. Foment BOE 24.06.99 
Disposicions reguladores segell INCE per a formigó 
preparat adaptades a la Instrucció de Formigó EHE 
DG Habitatge, Arquitectura i Urbanisme 

Resol. 29.07.99 BOE 15.09.99 

EF-96 Instrucció per al projecte i l’execució de 
sostres unidireccionals de formigó armat o pretensat 

RD 2608/96 20.12 M. Foment BOE 22.01.97 

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

O 12.04.85 DPTOP DOGC 03.05.85 

Certificació de conformitat a normes, com alternativa 
de l’homologació de les armadures actives d’acer 
per formigó pretensat 

O 08.03.94 BOE 22.03.94 

Certificació de conformitat a normes, com alternativa 
de l’homologació de filferros trefilats llisos i corrugats 
utilitzats en la fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semiresistents de formigó armat 

O 08.03.94 BOE 22.03.94 

Criteris per a la realització del control de producció 
dels formigons fabricats en central 

O 21.12.95 BOE 09.01.96 

Correcció d’errades  BOE 06.02.96 
   
Recomanacions útils publicades per la “Asociación 
Técnica Española del Pretensado (ATEP): 

  

“Recomendaciones para la aceptación de sistemas 
de pretensado para armaduras postesas” HP-1-76. 
Any 1976. 

  

“Recomendaciones para la ejecución y control del 
tesado de armaduras postesas” HP-2-73. Any 1973. 

  

“Recomendaciones para la ejecución y el control de 
la inyección” HP-3-73. Any 1973. 

  

“Recomendaciones para la disposición y colocación 
de armaduras” HP-5-79. Any 1979. 

  

 

11  Estructures d’acer 
 
NBE-EA Estructures d’acer en edificació RD 1829/1995 MOPTMA BOE 18.01.96 
 

12  Sostres 
 
EF-96. Instrucció per al projecte i execució de 
sostres unidireccionals de formigó armat o 
pretensat. 

RD 2608/96 20.12 M. Foment BOE 22.01.97 

Correcció d’errades  BOE 27.03.97 
Actualització fitxes dels sistemes de sostres Resol. 30.01.97 M. Foment BOE 06.03.97 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a 
pisos i cobertes 

RD 1630/80 18.07 Presid. 
Govern 

BOE 08.08.80 

Autorització administrativa per als fabricants de 
sostres i elements resistents 

D 71/95 07.02 DOGC 24.03.95 

Desplegament del D 71/95 O 31.10.95 DOGC 08.11.95 
Obligatorietat de fer constar en el programa de 
control de qualitat les dades referents a l’autorització 
administrativa relativa a sostres i elements 
estructurals 

O 18.03.97 DPTOP DOGC 18.04.97 

Norma tècnica d’accions en l’edificació en les obres 
de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatge 

D 314/93 09.12.93 DPTOP DOGC 29.12.93 

NRE-AEOR-93. Accions a l’edificació en les obres O 18.01.94 DPTOP DOGC 28.01.94 
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de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatge 
 

13  Cobertes 
 
NBE.QB-90 Cobertes amb materials bituminosos RD 1572/90 30.11 MOPU BOE 07.12.90 
Actualització apèndix normes UNE O 05.07.96 M. Foment BOE 25.07.96 
Recobriments galvanitzats en calent sobre 
productes, peces i articles diversos, construïts o 
fabricats amb acer o altres materials ferrosos 

RD 2531/85 18.12 M. Indústria 
i Energia 

BOE 03.01.86 

Productes bituminosos per a impermeabilització de 
cobertes en edificació 

O 12.03.86 M. Indústria i 
Energia 

BOE 22.03.86 

Fabricació i utilització d’elements resistents per a 
pisos i cobertes 

RD 1630/80 18.07 Presid. 
Govern 

BOE 08.08.80 

14  Productes de construcció 
 
Productes de construcció RD 1630/92 29.12 BOE 09.02.93 
Modificació RD 1630/92 RD 1328/95 28.07 BOE 19.08.95 
Correcció d’errades RD 1328/95 BOE 07.10.95 
Productes defectuosos Llei 22/94 06.07 BOE 07.07.94 
Criteris de qualitat de determinats productes en la 
construcció 

Resol. 22.06.98 DOGC 03.08.98 

 

15  Ciments 
 
RC-97 Instrucció per a la recepció de ciments RD 776/97 30.05 BOE 13.06.97 
Obligatorietat de l’homologació dels ciments per a la 
fabricació de formigons i morters per a tot tipus 
d’obres i productes prefabricats 

RD 1313/88 28.10 M. Indústria i 
Energia 

BOE 04.11.88 

Modificació normes UNE de l’annex del RD 1313/88 O 28.06.89 M. Rel. Corts i Secr. 
Gral. 

BOE 30.06.89 

Modificacions normes UNE de l’annex del RD 
1313/88 

O 21.05.97 BOE 26.05.97 

Certificació de conformitat a normes com alternativa 
de l’homologació de ciments 

O 17.01.89 M. Indústria i 
Energia 

BOE 25.01.89 

 

16  Guix 
 
Plec general de condicions per a la recepció de 
guixos i escaioles en les obres de construcció. RY 
85 

O 31.05.85 Presid. Govern BOE 10.06.85 

Guixos i escaioles per a la construcció i 
especificacions tècniques dels prefabricats i 
productes afins de guixos i escaioles 

D 1312/86 25.04 M. Indústria i 
Energia 

BOE 01.07.86 

Correcció d’errades  BOE 07.10.86 
 

17  Aïllament acústic 
 
NBE-CA-81 Condicions acústiques dels edificis RD 1909/81 24.07 MOPU BOE 07.09.81 
NBE-CA-82 Modificacions de la NBE-CA-81, sobre 
condicions acústiques dels edificis 

RD 2115/82 12.08 MOPU BOE 03.09.82 

Correcció d’errades  BOE 07.10.82 
NBE-CA-88 Modificació de la NBE-CA-82, sobre 
condicions acústiques dels edificis 

O 29.09.88 MOPU BOE 08.10.88 

 

18  Aïllament tèrmic 
 
Aïllament tèrmic en els edificis de nova construcció D 124/87 29.01 DPTOP DOGC 27.04.87 
NRE-AT-87 Norma reglamentària d’edificació O 27.04.87 DPTOP DOGC 27.04.87 
Modificació parcial O 04.09.89 DPTOP DOGC 02.10.89 
NBE-CT-79 Condicions Tèrmiques en els edificis RD 2429/79 M. Presidència BOE 22.10.79 
Productes de fibres de vidre com aïllants tèrmics RD 1637/86 M. Indústria i 

Energia 
BOE 05.08, 27.10.86 

Poliestirens expandits com aïllants tèrmics RD 2709/85 M. Indústria i BOE 15.03, 05.06.86 
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Energia 
Fibra de vidre com aïllant tèrmic RD 113/2000 28.01 M.Indústria 

i Energia 
BOE 09.02.00 

 

19  Reglamentació General d’Instal·lacions 
 
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis 
(RITE) i les Instruccions Tècniques Complementaries 
(ITE) i es crea la Comissió Assessora per a les 
Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis 

RD 1751/98 31.7 M.Presidencia BOE 05.08.98 

Recomanacions IE 86 per al disseny i l’execució 
instal·lacions de serveis als edificis: Aigua, Gas, 
Electricitat i Telefonia 

    

 

20  Instal·lacions de fontaneria 
 
Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de 
subministrament d’aigua 

O 09.12.75 M. Indústria BOE 13.01.76 

Correcció d’errades  BOE 12.12.76 
Complement de l’apartat 1.5, del títol 2 Resol 14.02.80 Dir. Gral. 

Energia 
BOE 07.03.80 

Plec de prescripcions tècniques generals per a 
canonades de subministrament d’aigua 

O 28.07.74 MOPU BOE 2 i 3.10.74 

Correcció d’errades  BOE 30.10.74 
Reglament d’instal·lacions Tèrmiques als edificis 
(RITE) Instruccions Tècniques Complementàries 
(I.TE) i Creació de la Comissió Assessora per a les 
Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis 

RD 1751/98 31.07 M. 
Presidència 

BOE 05.08.98 

Correcció d’errades  BOE 29.10.98 
Subjecció a normes tècniques de les aixetes 
sanitàries M. Indústria i Energia 

RD 358/85 23.01 BOE 22.03.85 

Certificació de conformitat a normes com alternativa 
de l’homologació de les aixetes sanitàries 

O 12.06.89 M. Indústria i 
Energia 

BOE 07.07.89 

Instruccions que han de complir els tubs de material 
plàstic per al seu ús en sistemes de distribució 
d’aigua 

Resol 07.06.88 D. Indústria i 
Energia 

DOGC 18.11.88 

Regulació dels comptadors d’aigua O 28.12.88 MOPU BOE 06.03.89 
Normes per a fontaneria i sanejament de l’Instituto 
Eduardo Torroja 

  

Especificacions tècniques dels aparells sanitaris 
ceràmics per a locals de higiene corporal” 

O 14.05.91 86 BOE 04.07.86 

 

21  Electricitat 
 
Reglament de verificacions elèctriques i regularitat 
en el subministrament d’energia 

D 12.03.54 M. Indústria BOE 15.04.54 

Modificació dels articles 2 i 92  BOE 07.04.79 
Modificació dels articles 65 a 73  BOE 06.06.86 
Modificació de diversos articles RD 1725/84 M. Indústria i 

Energia 
BOE 22.09.84 

Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat en les centrals elèctriques i en els centres 
de transformació 

RD 3275/82 12.11 M. Indústria i 
Energia 

BOE 01.12.82 

Desenvolupament de l’article 3 Resol 19.06.84 Dir. Gral. 
Energia 

BOE 26.06.84 

Instruccions tècniques complementàries MIE-RAT, 
del reglament sobre condicions tècniques i garanties 
de seguretat en les centrals elèctriques i els centres 
de transformació 

O 06.07.84 M. Indústria i 
Energia 

BOE 01.08.84 

Modificació de les Instruccions Tècniques 
complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-
RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, 
MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 i MIE-RAT 19 del 
Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat en centrals elèctriques, subestacions i 
centres de transformació 

O 10.02.2000 BOE 24.03.00 

Complement de la ITC MIE-RAT-20 O 18.10.84 M. Indústria i 
Energia 

BOE 25.10.84 

Actualització ITC MIE-RAT-13 i ITC MIE-RAT-14 O 27.11.87 M. Indústria i 
Energia 

BOE 05.12.87 
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Correcció d’errades  BOE 03.03.88 
Actualització de diverses ITC-MIE-RAT O 23.06.88 M. Indústria i 

Energia 
BOE 05.07.88 

Correcció d’errades  BOE 03.10.88 
Adaptació al progrés tècnic de la MIE-RAT-03 O 15.12.95 M. Indústria i 

Energia 
BOE 05.01.96 

Correcció d’errades  BOE 23.02.96 
Reglament de línies aèries d’alta tensió D 3151/68 28.11 M. Indústria BOE 27.12.68 
Correcció d’errades D 2413/73 20.09 M. Indústria BOE 10.09.73 
Addició d’un nou paràgraf a l’article 2 RD 2295/85 09.10 M. Indústria BOE 12.12.85 
Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió D 2413/73 20.09  
Aplicació del reglament electrotècnic per a baixa 
tensió 

O 14.05.87 Dept. Indústria i 
Energia 

DOGC 12.06.87 

Modificació O 30.07.87 Dept. Indústria i 
Energia 

DOGC 12.08.87 

Reglament electrotècnic de baixa tensió en relació 
amb la mesura aïllament de les instal·lacions 
elèctriques i verificació de les instal·lacions 
elèctriques amb anterioritat a la seva posada en 
servei 

Resol 30.04.74 Dir. Gral. 
Energia 

BOE 07.05.74 

Instruccions complementàries. Reglament 
electrotècnic de baixa tensió 

O 31.10.73 M. Indústria BOE 27, 28, 29 i 31.12.73 

Aplicació de les instruccions complementàries O 06.04.74 M. Indústria BOE 15.04.74 
Modificació parcial i ampliació de les ITC MI. BT. 
004, 007 i 017 

O 19.12.77 M. Indústria BOE 26.01.78 

Correcció d’errades  BOE 27.10.78 
Normes UNE ITC MI. BT. OO4 O 05.06.82 M. Indústria i 

Energia 
BOE 12.06.82 

Modificació de la ITC MI. BT. 008 i 004 i compliment 
obligat de diverses normes UNE 

O 11.07.83 M. Indústria i 
Energia 

BOE 22.07.83 

Modificació de la ITC MI. BT. 025 O 19.12.77 M. Indústria i 
Energia 

BOE 13.01.78 

Correcció d’errades  BOE 06.11.78 
Modificació de l’apartat 7.1.2 ITC MI. BT. 025 O 30.07.81 M. Indústria i 

Energia 
BOE 13.08.81 

Modificació de les ITC MI-BT-025 i 044 O 05.04.84 M. Indústria i 
Energia 

BOE 04.06.84 

Modificació de la ITC MI-BT-026 O 13.01.88 M. Indústria i 
Energia 

BOE 26.01.88 

Correcció d’errades  BOE 25.03.88 
Modificació ITC MI-BT-026 O 26.01.90 M. Indústria i 

Energia 
BOE 09.02.90 

Modificació ITC MI-BT-026 O 24.07.92 M. Indústria, 
Comerç i Turisme 

BOE 04.08.92 

Adaptació al progrés tècnic de la ITC MI-BT-026 O 18.07.95 M. Indústria i 
Energia 

BOE 28.07.95 

Instrucció interpretativa de la ITC MI-BT-009 Resol 17.05.89 Dept. Indústria i 
Energia 

DOGC 05.12.89 

Instrucció interpretativa de la ITC MI-BT-010 Resol 17.11.92 Dept. Indústria i 
Energia 

DOGC 08.01.93 

Adaptació al progrés tècnic de la ITC MI-BT-044 O 22.11.95 M. Indústria i 
Energia 

BOE 04.12.95 

Correcció d’errades  BOE 23.02.96 
Adaptació ITC MI-BT-046 O 29.07.98 BOE 07.08.98 
Correcció d’errades  BOE 25.09.98 
Llei del Sector Elèctric Llei 54/97 27.11 BOE 28.11.97 
Normes tècniques sobre aparells domèstics que 
utilitzen energia elèctrica. 

RD 1505/90 23.11 BOE 28.11.90 

Certificació de conformitat a normes UNE com 
alternativa a l’homologació per als aparells que 
utilitzin energia elèctrica 

O 07.06.88 M. Indústria i 
Energia 

BOE 10.06.88 

Autorització d’instal·lacions elèctriques D 2617/66 20.10 M. Indústria BOE 24.10.66 
Seguretat del material elèctric per a la seva 
utilització en determinats límits de tensió 

RD 7/88 08.01 M. Indústria i 
Energia 

BOE 14.01.88 

Desenvolupament i complement al RD 7/88 O 06.06.89 M. Indústria i 
Energia 

BOE 21.01.89 

Modificació RD 7/88 RD 154/95 M. Indústria i 
Energia 

BOE 03.03.95 

Correcció d’errades  BOE 22.03.95 
Actualització annex 1 O 06.06.89 Resol 24.10.95 Dir. Gral. 

Qualitat i Seguretat Industrial 
BOE 17.11.95 

Condicions d’ús del sistema d’instal·lació amb 
conductors aïllats sota canals protectors de plàstic 

O 01.10.87 MOPU BOE 10.10.87 

ITC MIE-AP-16 del Reglament d’aparells de pressió. 
Centrals tèrmiques generadores d’energia elèctrica 

O 11.10.88 M. Indústria i 
Energia 

BOE 20.10.88 

Procediments administratius aplicables a D 351/87 23.11 Dept. Indústria i DOGC 28.12.87 
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instal·lacions d’electricitat Energia 
Normes relatives a instal·lacions, posada en servei i 
manteniment per a l’aplicació dels reglaments 
electrotècnics per a alta tensió a les instal·lacions 
privades 

O 02.02.90 Dept. Indústria i 
Energia 

DOGC 14.03.90 

Certificat de compliment de les distàncies 
reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques 

Resol 04.11.88 Dept. Indústria i 
Energia 

DOGC 30.11.88 

Aprovació a diverses empreses de les normes 
particulars per a instal·lacions d’enllaç en els 
subministraments d’energia elèctrica en baixa tensió 

Resol 24.02.83 Dept. Indústria i 
Energia 

DOGC 06.07.83 

Informes tècnics d’instal·lació de les empreses 
elèctriques 

Resol 23.04.85 Dept. Indústria i 
Energia 

DOGC 17.05.85 

Normes per sol·licitar la posada en servei de les 
instal·lacions elèctriques de baixa tensió 

Resol 27.03.86 Dir. Gral. 
Energia 

DOGC 14.07.86 

Exigències de seguretat dels aparells elèctrics en 
medicina i veterinària 

RD 65/94 21.01 M. Presidència BOE 22.02.94 

Producció d’energia elèctrica per a instal·lacions 
subministrades per recursos o fonts d’energia 
renovable, residus o cogeneració 

RD 2818/98 23.12 M. Indústria i 
Energia 

BOE 30.12.98 

Normes CEI   
Normes VDE   
Normes sobre ventilació i accés de certs centres de 
transformació 

Res. 19.06.84 BOE 26.06.84 

Normes UNE associades als reglaments d’obligat 
compliment 

  

 

22  Gas 
 
Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats 
a usos domèstics, col·lectius o comercials 

RD 1853/93 22.10 M. 
Presidència 

BOE 24.11.93 

Correcció d’errades  BOE 08.03.94 
Reglament d’instal·lacions petrolíferes RD 2085/94 20.10 M. Indústria i 

Energia 
BOE 27.01.95 

Instrucció Tècnica complementària MI-IP 03 
Instal·lacions Petrolíferes per a ús propi 

RD 1427/97 15.09 M. Indústria i 
Energia 

BOE 23.10.97 

Reglament  sobre instal·lacions d’emmagatzematge 
de gasos liquats del petroli (GLP) en dipòsits fixos 

O 29.01.86 M. Indústria i 
Energia 

BOE 22.02.86 

Correcció d’errades  BOE 10.10.86 
Reglament general del servei públic de gasos 
combustibles 

D 2913/73 26.10 M. Indústria BOE 21.11.73 

Complement a l’art. 27 D 1091/75 24.04 M. Indústria BOE 21.05.75 
Modificació apartats 5.4 art. 27 RD 3484/83 14.12 M. Indústria i 

Energia 
BOE 20.02.84 

Instrucció sobre documentació i posada en servei 
d’instal·lacions receptores de gasos combustibles 

O 17.12.85 M. Indústria i 
Energia 

BOE 09.01.86 

Normes sobre el procediment d’actuació de les 
empreses instal·ladores, de les entitats d’inspecció i 
control dels titulars en les instal·lacions de gasos 
combustibles 

O 28.03.96 DOGC 19.04.96 

Especificacions dels gasos butà i propà comercials O 14.09.82 M. Indústria i 
Energia 

BOE 22.09.82 

Modificació  BOE 19.12.84 
Reglament de xarxes i connexions de servei de 
combustibles gasosos i instruccions MIG 

O 18.11.74 M. Indústria BOE 06.12.74 

Modificació punts 5.1 i 6.1 O 26.10.83 BOE 8.11.83 
Correcció d’errades  BOE 23.07.84 
Modificació ITC MIG-5.1-5.2-5.5 i 6.2 O 06.07.84 M. Indústria i 

Energia 
BOE 23.07.84 

Modificació ITC MIG-5.1  BOE 21.03.94 
Modificació ITC MIG-R.7.1 i MIG-R.7.2 O 29.05.98 BOE 11.06.98 
Normes per a instal·lacions de gasos liquats del 
petroli amb dipòsits amb capacitat superior a 15 kg 

Resol 24.07.63 Dir. Gral. Ind. 
Sider. 

BOE 11.09.63 

Reglament d’aparells que utilitzen gas com a 
combustible 

RD 494/88 20.05 M. Indústria i 
Energia 

BOE 25.05.88 

Correcció d’errades  BOE 21.07.88 
Aprovació de diverses ITC del reglament d’aparells 
que utilitzen gas com a combustible 

O 07.06.88 M. Indústria i 
Energia 

BOE 20.06.88 

Aprovació de diverses ITC del reglament d’aparells 
que utilitzen gas com a combustible 

O 15.12.88 M. Indústria i 
Energia 

BOE 27.12.88 

Modificació ITC MIE-AG.7 del Reglament d’aparells 
que utilitzen gas com a combustible 

O 30.07.90 M. Indústria i 
Energia 

BOE 08.08.90 

Disposicions d’aplicació de la Directriu del Consell 
de les Comunitats Europees 90/396/CEE sobre 

RD 1428/92 27.11 BOE 05.12.92 
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aparells de gas 
Correcció d’errades  BOE 23.01.93 
Correcció d’errades  BOE 27.01.93 
Modificació RD 1428/92 RD 276/95 24.02 BOE 27.03.95 
Aplicació de la normativa vigent en relació amb les 
instal·lacions receptores de gasos combustibles 

D 291/1991 11.12 Dept. 
Indústria i Energia 

DOGC 24.01.92 

Manteniment i revisió de les instal·lacions receptores 
de gasos liquats del petroli 

D 317/93 09.11 Dept. Indústria i 
Energia 

DOGC 30.12.93 

Documentació acreditativa de la direcció i 
acabament d’obra de les instal·lacions per a la 
distribució de gas canalitzat 

Resol 20.08.92 Dir. Gral. 
Energia 

DOGC 14.10.92 

Condicions dels centres d’emmagatzematge de 
gasos liquats envasats 

O 15.06.94 BOE 05.07.94 

 

23  Aparells de pressió 
 
Reglament d’aparells de pressió RD 1244/79 04.04 M. Indústria i 

Energia 
BOE 29.05.79 

Correcció d’errades  BOE 28.06.79 
Modificació dels articles 6 i 7 RD 507/82 15.01 M. Indústria i 

Energia 
BOE 12.03.82 

Modificació de diversos articles RD 1504/90 23.11 M. Indústria i 
Energia 

BOE 28.11.90 

Correcció d’errades  BOE 24.01.91 
Aclariment de diversos articles del Reglament 
d’aparells de pressió 

O 19.02.81 Dept. Indústria i 
Energia 

DOGC 25.03.81 

Actualització de les tarifes que han d’aplicar les 
entitats de control (EIC) concessionàries de la 
Generalitat de Catalunya en els camps 
reglamentaris 

O 02.01.91 Dept. Indústria, 
Comerç i Turisme 

DOGC 25.01.91 

ITC MIE-AP1 del Reglament d’aparells de pressió, 
referent a calderes, economitzadors, preescalfadors, 
sobreescalfadors i reescalfadors 

O 17.03.81 M. Indústria i 
Energia 

BOE 08.04.81 

Correcció d’errades  BOE 22.12.81 
Modificació  BOE 13.04.85 
ITC MIE-AP2 del Reglament d’aparells de pressió, 
referent a canonades per a fluids relatius a calderes 

O 06.10.80 M. Indústria i 
Energia 

BOE 04.11.80 

ITC MIE-AP3 del Reglament d’aparells de pressió 
referent a generadors d’aerosols 

RD 2549/94 29.12 M. Indústria i 
Energia 

BOE 24.01.95 

ITC MIE-AP4 del Reglament d’aparells de pressió, 
referent a cartutxos de gasos liquats del petroli 
(GLP) 

O 21.04.81 M. Indústria i 
Energia 

BOE 29.04.81 

ITC MIE-AP5 del Reglament d’aparells de pressió, 
sobre extintors d’incendis 

O 31.05.82 M. Indústria i 
Energia 

BOE 23.06.82 

Modificacions art. 2.9 i 10  BOE 07.11.83 
Modificació art. 1, 4, 5, 7, 9 i 10  BOE 20.06.85 
Adequació ITC MIE-AP-5 a les disposicions 
comunitàries 

O 15.11.85 28.11 M. Indústria i 
Energia 

BOE 28.11.89 

Modificacions ITC MIE-AP-5 O 10.03.98 M. Indústria i 
Energia 

BOE 28.04.98 

Correcció d’errades  BOE 05.06.98 
Aplicació de la ITC MIE-AP5 O 25.05.83 Dept. Indústria i 

Energia 
DOGC 08.06.83 

ITC MIE-AP6 del Reglament d’aparells de pressió, 
referent a refineries de petroli i plantes 
petroquímiques 

O 11.07.83 M. Indústria i 
Energia 

BOE 22.07.83 

ITC MIE-AP7 del Reglament d’aparells de pressió, 
referent a botelles i bombones de gasos comprimits 
liquats i dissolts per pressió 

O 01.09.82 M. Indústria i 
Energia 

BOE 12.11.82 

Modificació  BOE 22.07.83 
Correcció d’errades  BOE 27.10.83 
Modificació  BOE 10.04.85 
Modificació  BOE 29.06.85 
ITC MIE-AP9 del Reglament d’aparells de pressió, 
referent a recipients frigorífics 

O 11.07.83 M. Indústria i 
Energia 

BOE 22.07.83 

Correcció d’errades  BOE 17.10.83 
Correcció d’errades  BOE 02.01.84 
ITC MIE-AP10 del Reglament d’aparells de pressió, 
referent a dipòsits criogènics 

O 07.11.83 M. Indústria i 
Energia 

BOE 18.11.83 

Correcció  BOE 14.07.87 
Modificació O 05.06.87 M. Indústria i 

Energia 
BOE 20.06.87 

ITC MIE-AP11 del Reglament d’aparells de pressió, 
referent a aparells destinats a escalfar o a acumular 

O 31.05.85 M. Indústria i 
Energia 

BOE 21.06.85 



 
 Memòria 
  

 

C/ Cervantes, 19, 2n                                                         Telf. 977 25 29 74 / Fax. 977 21 59 11                                              balcells-arq@balcells-arq.com 
 

aigua calenta fabricats en sèrie 
Correcció d’errades  BOE 13.08.85 
ITC MIE-AP12 del Reglament d’aparells de pressió, 
referent a aparells destinats a escalfar o a acumular 
aigua calenta fabricats en sèrie referent a calderes 
d’aigua calenta 

O 31.05.85 M. Indústria i 
Energia 

BOE 20.06.85 

Correcció d’errades  BOE 12.08.85 
ITC MIE-AP13 del Reglament d’aparells de pressió, 
referent a intercanviadors de calor de plaques 

O 11.10.88 M. Indústria i 
Energia 

BOE 21.10.88 

ITC MIE-AP15 del Reglament d’aparells de pressió 
referent a instal·lacions de gas natural liquat en 
dipòsits criogènics de pressió 

O 22.04.88 M. Indústria i 
Energia 

BOE 04.05.88 

Correcció d’errades  BOE 17.06.88 
ITC MIE-AP16 del Reglament d’aparells de pressió, 
referent a centrals tèrmiques generadores d’energia 
elèctrica 

O 11.10.88 M. Indústria i 
Energia 

BOE 22.10.88 

ITC MIE-AP17 del Reglament d’aparells de pressió, 
referent a instal·lacions de tractament i 
emmagatzematge aire comprimit 

O 28.06.88 M. Indústria i 
Energia 

BOE 08.07.88 

Correcció d’errades  BOE 04.10.88 
Disposicions d’aplicació de la directiva del Consell 
de Comunitats Europees 76/767/CEE sobre aparells 
de pressió 

RD 473/88 30.03 M. Indústria i 
Energia 

BOE 20.05.88 

Emmagatzematge de productes químics RD 668/80 08.02 M. Indústria i 
Energia 

BOE 14.04.80 

ModificacióRD 3485/83 14.12 M. Indústria i Energia BOE 20.02.84  
Prescripcions tècniques no previstes a la ITC-MIE-
AEM1 

Resol 27.04.92 Dir. Gral. P. 
Tecnològica 

BOE 15.05.92 

ITC MIE-APQ 001 Emmagatzematge de líquids 
inflamables i combustibles 

O 09.03.82 M. Indústria i 
Energia 

BOE 20.05.82 

ITC MIE-APQ.002 Emmagatzematge díòxid d’etilè O 12.03.82 M. Indústria i 
Energia 

BOE 30.03.82 

ITC MIE-APQ.005 Emmagatzematge de botelles i 
bombones de gasos, comprimits, liquats i dissolts a 
pressió 

O 21.07.92 M. Indústria, 
Comerç i Turisme 

BOE 14.08.92 

Correcció d’errades  BOE 04.11.92 
ITC MIE-APQ.006 Emmagatzematge de líquids 
corrosius 

RD 1830/1995 10.10 BOE 06.12.95 

Correcció d’errades  BOE 25.04.96 
 

24  Climatització i ventilació 
 
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als edificis 
(RITE) i Instruccions Tècniques Complementàries 
(I.TE) i Creació de la Comissió Assessora per a les 
Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis 

RD 1751/98 31.07 M. 
Presidència 

BOE 05.08.98 

Correcció d’errades  BOE 29.10.98 
Disposicions d’aplicació de la Directiva 92/42/CEE 
relativa als requisits de rendiments per a les 
calderes noves d’aigua calenta alimentades amb 
combustibles líquids o gasosos modificada per la 
Directiva 98/68/CEE 

RD 275/95 24.02 M. Indústria i 
Energia 

BOE 27.03.95 

Correcció d’errades  BOE 26.05.95 
Reglament d’instal·lacions petrolíferes RD 2085/94 20.10 M. Indústria i 

Energia 
BOE 27.01.95 

Instrucció Tècnica complementària MI-IP 03 
Instal·lacions Petrolíferes per a ús propi 

RD 1427/97 15.09 M. Indústria i 
Energia 

BOE 23.10.97 

Cremadors: Reglament díhomologació per a 
combustibles líquids en instal·lacions fixes 

O 10.12.75 M. Indústria BOE 30.12.75 

Rehabilitació de la vigència dels art. 2 (excepte 
apartat 9) 7 i 8 derogats pel Reglament d’actuacions 
del MIE 

RD 658/88 17.03 M. Indústria i 
Energia 

BOE 05.04.82 

ITC MIE-AP1 del Reglament d’aparells de pressió 
referent a calderes, economitzadors, preescalfadors, 
sobreescalfadors i reescalfadors 

O 17.03.81 M. Indústria i 
Energia 

BOE 08.04.81 

ITC MIE-AP2 del Reglament d’aparells de pressió: 
canonades per a fluids relatius a calderes 

O 06.10.80 M. Indústria i 
Energia 

BOE 04.11.80 

Subjecció a normes tècniques dels tipus de 
radiadors i convectors de calefacció per mitjà de 
fluids i la seva homologació pel MIE 

RD 3089/82 15.10 M. Indústria i 
Energia 

BOE 22.11.82 

Complement al RD 3089/82 RD 363/84 22.02 M. Indústria i 
Energia 

BOE 25.02.84 

Normes tècniques dels tipus de radiadors i 
connectors de calefacció per mitjà de fluids i la seva 

O 10.02.83 M. Indústria i 
Energia 

BOE 15.02.83 
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homologació pel MIE 
Instrucció sobre especificacions a complir en els 
tubs de material plàstic per al seu ús en 
instal·lacions de calefacció per aigua fins a 90º 

Resol 28.07.88 Dept. Indústria i 
Energia 

DOGC 16.12.88 

Reglament d’aparells que utilitzen gas com a 
combustible 

RD 494/88 20.05 M. Indústria i 
Energia 

BOE 25.05.88 

Correcció d’errades  BOE 21.07.88 
Aprovació de diverses ITC del Reglament d’aparells 
que utilitzen gas com a combustible 

O 07.06.88 M. Indústria i 
Energia 

BOE 20.06.88 

Aprovació de diverses ITC del Reglament d’aparells 
que utilitzen gas com a combustible 

O 15.12.88 M. Indústria i 
Energia 

BOE 27.12.88 

Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions 
frigorífiques 

RD 3099/77 08.09 M. Indústria i 
Energia 

BOE 06.12.77 

Correcció d’errades  BOE 11.01.78 
Modificació dels articles 3, 28, 29, 30 i 31 i disposició 
addicional 3ª. 

RD 394/79 02.02 M. Indústria i 
Energia 

BOE 07.03.79 

Modificació dels articles 28, 29 i 30 RD 754/81 13.03 M. Indústria i 
Energia 

BOE 28.04.81 

Instruccions complementàries del Reglament de 
seguretat per a les plantes i les instal·lacions 
frigorífiques. MI-IF 

O 24.01.78 M. Indústria i 
Energia 

BOE 03.02.78 

Modificació de la ITC MI-IF-007 i 014 O 04.04.79 M. Indústria i 
Energia 

BOE 10.05.79 

Modificació del punt 3 de la ITC MI-IF-013 i del punt 
2 de la ITC IF-014 

O 30.09.80 M. Indústria i 
Energia 

BOE 18.10.80 

Modificació ITC MI-IF-004 O 19.11.87 M. Indústria i 
Energia 

BOE 05.12.87 

Modificació ITC MI-IF-005 O 04.11.92 M. Indústria i 
Energia 

BOE 17.11.92 

Adaptació al progrés tècnic de la ITC MI-IF 002, MI-
IF 004, MI-IF 009 i MI-IF 010 

O 23.11.94 M. Indústria i 
Energia 

BOE 02.12.94 

Modificació taula I MI-IF-004 O 26.02.97 M. Indústria i 
Energia 

BOE 11.03.97 

Modificació ITC MI-IF-002, MI-IF-004 i MI-IF-009 O 23.12.98 M. Indústria i 
Energia 

BOE 12.01.99 

Instal·lacions frigorífiques Resol 18.09.95 DOGC 13.10.95 
ITC MI-AP-9 del Reglament d’aparells de pressió, 
MI-IF 009 i MI-IF 010 referents a recipients frigorífics 

O 11.07.83 M. Indústria i 
Energia 

BOE 22.07.83 

Correcció d’errades  BOE 02.01.84 
Equips frigorífics i bombes de calor RD 673/87 27.05 M. Indústria i 

Energia 
BOE 28.05.87 

Xemeneies modulars RD 2532/85 18.12 M. Indústria i 
Energia 

BOE 03.01.86 

Correcció d’errades  BOE 27.02.86 
UNE 100-010-89 (1) , (2) i (3) sobre instal·lacions de 
climatització 

  

UNE 100-011-91, sobre climatizació   
UNE 100-013-85, “Climatización. Bases para el 
proyecto. Condiciones interiores de càlculo” 

  

UNE 100-014-84, “Climatización. Bases para el 
proyecto. Condiciones exteriores de calculo” 

  

UNE 100-101-84, “Conductos para el transporte de 
aire. Dimensiones y tolerancias” 

  

UNE 100-153-88, “Climatización. Soporte 
antivibratorio. Criterios de selección” 

  

UNE 100-155-88, “Climatización. Cálculo de vasos 
de expansión” 

  

SEDH “Subway Environmental Design handbook. 
Volume I. Principles and applications. Second 
edition” 

  

 

25  Instal·lacions audiovisuals 
 
General de Telecomunicacions Llei 11/98 24.04 Cap d’Estat BOE 25.04.98 
Reglament d’interconnexió i accés a les xarxes 
públiques de telecomunicacions 

RD 1651/98 24.07 Min. Foment BOE 30.07.98 

Normes per a la instal·lació d’antenes col·lectives O 23.01.67 M. Informació i 
Turisme 

BOE 02.03.67 

Modificació de l’apartat 10  BOE 10.04.82 
Normes per a la instal·lació d’antenes col·lectives de 
televisión 

D 366/83 30.08 Presid. 
Generalitat 

DOGC 09.09.83 

Instal·lació d’antenes receptores a l’exterior 
d’immobles 

D 18.10.57 Presid. Govern BOE 18.11.57 

Norma tècnica de les infraestructures comunes de D 116/2000 20.03 Presid. DOGC 27.03.00 
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telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei 
de telecomunicacions per cable 

Govern 

Norma tècnica de les infraestructures comunes de 
telecomunicació als edificis per a la captació, 
adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, 
televisió i altres serveis de dades associats, 
procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit 

D 117/2000 20.03 DOGC 27.03.00 

Canalitzacions de telefonia i altres serveis per cable 
en els edificis de nova construcció 

D 274/91 14.10 DPTOP DOGC 27.12.91 

NRE-CTX-91, sobre canalitzacions per a la xarxa de 
telefonia i altres serveis per cable en els edificis de 
nova construcció 

O 12.11.91 12.11 DPTOP DOGC 08.01.92 

Correcció d’errades  DOGC 13.04.92 
Especificacions tècniques del punt final de xarxa de 
la xarxa de telefonia commutada i els requisits 
mínims de connexió de les instal·lacions privades de 
l’abonat 

RD 2304/94 02.12 MOPTA BOE 22.12.94 

Infrastructures comuns en els edificis per l’accés als 
serveis de telecomunicacions 

RD legislatiu 1/98 27.02 BOE 28.02.99 

Reglament regulador de les infrastructures comuns 
de telecomunicacions per l’accés als serveis de 
telecomunicacions 

RD 279/99 22.02 BOE 09.03.99 

Canalitzacions i infrastructures de radiodifusió 
sonora, televisió i altres serveis per cable en els 
edificis 

D 172/99 29.06 DOGC 07.07.99 

Instal·lació en immobles de sistemes de distribució 
del senyal de televisió per cable 

D 1306/74 BOE 15.05.74 

Normes CCITT relatives a sistemes opto-electrònics 
i els seus protocols de transmissió i conversió 

  

Normes CCITT i CCIR  d’exploració de vídeo i 
assignació de freqüències 

  

Normativa de “Telefónica de España” relativa a 
cablejat 

  

Normativa d’aplicació editada per la “Dirección 
General de Transportes, Correos y 
Telecomunicaciones” 

  

Normes ISO relatives  a estandarització de protocols 
de control i sistemes oberts 

  

Normes UNE 20501 i 20511   
 

26  Aparells d’elevació 
 
Reglament d’aparells d’elevació. Text revisat O 30.06.66 M. Indústria BOE 26.07.66 
Correcció d’errades  BOE 20.09.66 
Modificació dels articles 123, 124, 125 i 127 20.11.73 M. Indústria BOE 28.11.73 
Modificació de l’article 22 O 25.10.75 M. Indústria BOE 12.11.75 
Modificació dels articles 10, 40, 54, 55, 56 i 86 O 20.07.76 M. Indústria BOE 10.08.76 
Modificació de l’article 91 O 07.03.81 M. Indústria i 

Energia 
BOE 14.03.81 

Modificació dels articles 78, 80 i 102 O 07.04.81 M. Indústria i 
Energia 

BOE 21.04.81 

Modificació del capítol I del títol II O 16.11.81 M. Indústria i 
Energia 

BOE 25.11.81 

Aclariments de diferents articles del Reglament 
d’aparells d’elevació 

O 23.12.81 Dept. Indústria i 
Energia 

DOGC 03.02.82 

Condicions que han de reunir i normes per a 
l’aprovació dels equips impulsors d’aparells 
elevadors de propulsió hidràulica 

O 30.07.74 M. Indústria BOE 09.08.74 

Reglament d’aparells d’elevació i el seu 
manteniment 

RD 2291/85 08.11 M. Indústria i 
Energia 

BOE 11.12.85 

Derogació RD 2291/85 excepte art. 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 19 i 23 

RD 1314/97 BOE 30.09.97 

ITC MIE-AEM-1, del Reglament d’aparells d’elevació 
i el seu manteniment referent a ascensors 
electromecànics 

O 23.09.87 M. Indústria i 
Energia 

BOE 06.10.87 

Correcció d’errades  BOE 12.05.88 
Modificació parcial O 11.10.88 M. Indústria i 

Energia 
BOE 21.10.88 

Modificació O 12.09.91 M. Indústria, 
Comerç i Turisme 

BOE 17.09.91 

Derogació ITC-MIE-AEM-4, excepte l’establert a 
95/16/CE Ascensors 

RD 1314/97 BOE 30.09.97  

Prescripcions tècniques no previstes a la ITC-MIE-
AEM1 

Resol 27.04.92 Dir. Gral. P. 
Tecnològica 

BOE 15.05.92 
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Aprovació descripcions tècniques Resol 27.04.92 M. Indústria, 
Comerç i Turisme 

BOE 15.05.92 

Actualització normes UNE i equivalents ISO i 
CENELEC, ITC MIE-AEM 1 del Reglament 
d’aparells d’elevació i manteniment i es reconeix la 
certificació de dret d’ús la marca AENOR “N” 

Resol 24.07.96 Dir. Gral. 
Tecnologia i Seg. Industrial 

BOE 14.08.96 

ITC MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació 
i el seu manteniment referent a grues-torre 
desmuntables per a obra 

O 28.06.88 M. Indústria i 
Energia 

BOE 07.07.88 

Correcció d’errades  BOE 05.10.88 
Modificació O 16.04.90 M. Indústria i 

Energia 
BOE 24.04.90 

Condicions tècniques mínimes exigibles per als 
ascensors i normes per portar a terme les revisions 
periòdiques dels aparells elevadors 

O 31.03.81 M. Indústria i 
Energia 

BOE 20.04.81 

Aplicació de les condicions tècniques O 14.03.84 DPTOP DOGC 30.05.84 
Reglament d’aparells d’elevació per a obres O 23.05.77 M. Indústria BOE 14.06.77 
Correcció d’errades  BOE 18.07.77 
Modificació de l’apartat 4 de l’article 65 O 07.03.81 M. Indústria i 

Energia 
BOE 14.03.81 

Normes d’aplicació a Catalunya del Reglament 
d’aparells d’elevació i manteniment (EAM) i les ITC 
que el despleguen 

O 30.12.86 Dept. Indústria DOGC 19.01.87 

Modificació O 14.05.87 Dept. Indústria i 
Energia 

DOGC 15.06.87 

Adaptació a la ITC MIE-AM-2 O 04.09.89 Dept. Indústria i 
Energia 

DOGC 25.10.89 

Modificació art. 11.1 O 30.12.86 O 11.01.90 Dept. Indústria i 
Energia 

DOGC 07.02.90 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de 
condicions tècniques de seguretat i inspecció 
periòdica 

Resol 22.06.87 Dir. Gral. 
Seguretat i Qualitat Industrial 

DOGC 20.07.87 

Disposicions d’aplicació de la directiva del Consell 
de les Comunitats Europees 84/528/CEE sobre 
aparells d’elevació i de funcionament mecànic 

RD 474/88 30.03 M. Indústria i 
Energia 

BOE 20.05.88 

ITC MIE-AEM4 del Reglament d’aparells d’elevació i 
el seu manteniment referent a grues mòbils 
autopropulsades en ús 

RD 2370/96 18.11 M. Indústria i 
Energia 

BOE 24.11.95 

Instal·lació d’ascensors sense local de màquines Resol. 03.04.97 BOE 23.04.97 
Correcció d’errades  BOE 28.07.98 
Directiva Europea 95/16/CE Ascensors RD 1314/97 01.08 BOE 30.09.97 
Correcció d’errades  BOE 28.07.98 
Autorització de la instal·lació d’ascensors amb 
màquina en fossat 

Resol. 10.09.98 BOE 28.07.98 

Ascensors amb marcatge CE O 31.05.99 DOCG 11.06.99 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors O 09.04.84 DOGC 30.05.84 - 04.02.87 

- 07.02.90 
Modificat Art. 12, Derogat Art. 11 O 11.01.90  
Normes EN 81.1 i EN 81.2    
Complement de les condicions tècniques que han de 
complir als aparells elevadors 

O 30.11.84 DOGC 12.12.84 

IEC 255-4. “Pruebas de perturbaciones a alta 
frecuencia” 

  

IEC 65. “Pruebas de trenes de impulsos”   
EN 115   

 
Equips de manutenció:   
SIS “Svenk Standard”   
EM-62 Normes i manuals del Instituto Eduardo Torroja   
DIN “Deutsche Industrie Norm”   
FEM “Federation Europeene of Manutention”   
UNE   
 

27  Protecció contraincedis 
NBE-CPI-96. Condicions de protecció contraincedis 
en els edificis 

RD 2177/96 04.10 M. Foment BOE 29.10.96 

Reglament d’instal·lacions de protecció 
contraincedisRD 1942/93 05.11 M. Indústria i 
Energia 

BOE 14.12.93  

Correcció d’errades  BOE 17.05.94 
Modificació RD 1942/93 O 16.04.98 BOE 28.04.98 
Condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis en els edificis 

D 241/94 26.07 Presid. 
Generalitat 

DOGC 30.09.94 

Correcció d’errades   
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Protecció contraincedis en establiments sanitaris O 24.10.79 M. Sanitat i S. 
Social 

BOE 07.11.79 

Determinació dels diàmetres de les mànegues 
contraincedis i els seus connectors 

RD 824/82 26.03 Presid. 
Govern 

BOE 01.05.82 

ITC MIE-AP-5 del Reglament d’aparells de pressió 
sobre extintors d’incendis 

O 31.05.82 M. Indústria i 
Energia 

BOE 23.06.82 

Modificació dels articles 2, 9 i 10  BOE 07.11.83 
Modificació dels articles 1, 4, 5, 7, 9 i 10  BOE 20.06.85 
Adequació a les disposicions comunitàries O 15.11.89 28.11 M. Indústria i 

Energia 
BOE 28.11.89 

Modificacions ITC MIE-AP-5 O 10.03.98 M. Indústria i 
Energia 

BOE 28.04.98 

Correcció d’errades  BOE 05.06.98 
Aplicació ITC-AP-5 del Reglament d’aparells de 
pressió sobre extintors d’incendis 

O 25.05.83 Dept. Indústria i 
Energia 

DOGC 30.06.83 

Normes de reconeixement dels laboratoris d’assaigs Resol. 11.06.97 M. Foment BOE 19.07.97 
Plec de prescripcions tècniques particulars de 
sistemes de detecció d’incendis. Edita FMB/EIP/CIT 
maig 1995. 

  

Normes UNE de protecció contra incendis del 
“Comité Técnico de Normalización núm. 23 de 
AENOR” 

  

NFPA-130 “National fire Protection Association. 
Fixed Guideway Transit System” 1986 

  

Recomanacions del Grup de Treball de la Comissió 
de Protecció Civil de Catalunya 

  

Ordenança sobre condicions de protecció contra 
incendis en els edificis a Barcelona 

 BOP núm.237 30.10.97 

Normativa CEPREVEN   
RT.1-ROC “Regla técnica para las instalaciones de 
rociadores automáticos de agua”. 1995 

  

RT.2-BIE “Regla técnica para las instalaciones de 
bocas de incendio equipadas”. 1997 

  

RT.2-EXT “Regla técnica para las instalaciones de 
extintores móviles”. 1998 

  

RT.3-DET “Regla técnica para las instalaciones de 
detección automática de incendios”. 1990 

  

 

28  Protecció contra les radiacions 
Llei reguladora de l’energia nuclear Llei 25/64 29.04 Cap d’Estat BOE 04.05.64 
Reglament sobre instal·lacions nuclears i 
radioactives 

D 2869/72 21.07 M. Indústria BOE 24.10.72 

Creació del Consell de Seguretat Nuclear Llei 15/80 22.04 Cap d’Estat BOE 25.04.80 
Mesures fonamentals de protecció radiològica de les 
persones sotmeses a exàmens i tractaments mèdics 

RD 1132/90 14.09 M. Sanitat i 
Consum 

BOE 18.09.90 

Correcció d’errades  BOE 27.09.90 
Instal·lació i utilització d’aparells de raigs X de 
diagnòstic mèdic 

RD 1891/91 30.12 M. Rel. Corts 
i Secr. Gral. 

BOE 03.01.92 

Reglament sobre protecció sanitària contra les 
radiacions ionitzants 

RD 53/92 24.01 M. Rel. Corts i 
Secr. Gral. 

BOE 12.02.92 

Correcció d’errades  BOE 15.04.92 
Criteris de qualitat en radiodiagnòstic RD 1976/99 23.12 BOE 29.12.99 
 

29  Parallamps 
Parallamps radioactius RD 1428/86 13.06 M. Indústria i 

Energia 
BOE 11.07.86 

Parallamps radioactius D 172/88 Presid. Generalitat DOGC 08.08.88 
 

30  Seguretat de les instal·lacions 
Seguretat de les instal·lacions industrials Llei 13/87 09.07 Presid. 

Generalitat 
DOGC 27.07.87 

Característiques que han de complir les proteccions 
a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments 

D 120/92 28.04 Dept. Indústria i 
Energia 

DOGC 12.06.92 

Modificació parcial D 196/92 04.08 Dept. Indústria i 
Energia 

DOGC 25.09.92 

Procediment de control aplicable a les xarxes dels 
serveis públics que discorren pel subsòl 

O 05.07.93 Dept. Indústria i 
Energia 

DOGC 11.08.93 

Exigències de seguretat dels aparells elèctrics en 
medicina i veterinària 

RD 65/94 21.01 M. Presidència BOE 22.02.94 
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31  Medi ambient 
Protecció del medi ambient atmosfèric Llei 38/72 22.12 Cap d’Estat BOE 26.12.72 
Desenvolupament de la Llei 38/72 D 833/75 06.02 M. Planif. i Des. BOE 22.04.75 
Correcció d’errades  BOE 09.06.75 
Modificació  BOE 23.03.79 
Modificació D 833/75 D 1613/85 01.08 Presid. Govern BOE 12.11.85 
Modificació art. 5 i 6 RD 1613/85 RD 1154/86 13.06 Presid. 

Govern. 
BOE 19.06.86 

Aplicació art. 11 Llei 38/72 RD 2512/78 14.10 Presid. 
Govern. 

BOE 28.10.78 

Complement i modificació art. 11 Llei 38/72 RD 2826/79 17.12 Presid. 
Govern 

BOE 20.12.79 

Modificació parcial RD 1613/85 RD 1321/92 M. Corts i Secr. 
Govern 

BOE 02.12.92 

Protecció de l’ambient atmosfèric Llei 22/83 09.11 Presid. 
Generalitat 

DOGC 30.11.83 

Desenvolupament Llei 22/83 D 322/87 23.09 Dept. 
Governació 

DOGC 25.11.87 

Modificació parcial Llei 22/83 (disp. final 5ª.) Llei 7/89 05.06 Presid. 
Generalitat 

DOGC 09.06.89 

Avaluació de l’impacte ambiental RD legislatiu 1302/86 28.06 
MOPU 

BOE 30.06.86 

Reglament per a l’execució del RD 1302/86 RD 1131/88 30.09 MOPU BOE 05.10.88 
Text refós que regula l’organització i el funcionament 
de l’Administració hidràulica de Catalunya 

DL 1/88 28.01 DPTOP DOGC 07.03.88 

Avaluació de l’impacte ambiental RD 114/88 07.04 Dept. Presid. DOGC 03.06.88 
Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives 
i perilloses 

D 2414/61 30.11 Presid. Govern 
BOE 07.12.61 

 

Correcció d’errades  BOE 07.03.62 
Instruccions tècniques complementàries ITC per a 
l’aplicació del Reglament d’activitats molestes, 
insalubres, nocives i perilloses 

O 15.03.63 M. Governació BOE 02.04.63 

Llei de residus Llei 10/98 21.04 BOE 22.04.98 
Reglament per a l’execució de la Llei 20/86 RD 833/88 20.07 MOPU BOE 30.07.88 
Modificació RD 833/88 RD 952/97 20.06 BOE 05.07.97 
Derogació art. 50, 51 i 56 del RD 833/88 Llei 10/98 21.04 BOE 22.04.98 
Evacuació i tractament d’aigües residuals Llei 5/81 04.06 Dep. Presid. DOGC 08.06.81 
Desenvolupament D 320/90 21.12 DPTOP DOGC 31.12.90 
Programa de gestió intracentre de residus sanitaris O 07.07.93 Dept. Sanitat i S. 

Social 
DOGC 21.07.93 

Regulació de la gestió dels residus Llei 6/93 Presid. Generalitat DOGC 28.07.93 
Regulació dels enderrocs i altres residus de la 
construcció 

D 201/94 Dept. Medi Ambient DOGC 08.08.94 

Regulació de les instal·lacions d’incineració de 
residus i els límits de les seves emissions a 
l’atmosfera 

D 323/94 04.11 DOGC 16.12.94 

Correcció d’errades  DOGC 10.03.95 
Aprovació del Programa General de Residus de 
Catalunya 

Resol 16.10.95 DOGC 06.11.95 

Catàleg de residus de Catalunya D 34/1996 09.01 Dept. Medi 
Ambient 

DOGC 09.02.96 

Modificació D 34/96 D 92/99 06.04 DOGC 12.04.99 
Acreditació de laboratoris per a la determinació de 
característiques dels residus 

O 01.06.95 30.06 Dept. Medi 
Ambient 

DOGC 30.06.95 

Disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats 

D 11/97 07.01 Dept. Medi 
Ambient 

DOGC 13.01.97 

Gestió dels residus sanitaris D 27/99 09.02 DOGC 16.02.99 
Procediment de gestió de residus D 93/99 06.04 DOGC 12.04.99  
 

32  Energia  
Conservació de l’energia Llei 82/80 30.12 Cap d’Estat BOE 27.01.81 
Foment de l’autogeneració de l’energia elèctrica RD 907/82 02.04 M. Indústria i 

Energia 
BOE 10.05.82 

Producció d’energia elèctrica per instal·lacions 
hidràuliques, de cogeneració i altres subministrades 
per recursos o fonts d’energia renovables 

RD 2366/94 08.12 M. Indústria i 
Energia 

BOE 31.12.94 

Producció d’energia elèctrica per a instal·lacions 
subministrades per recursos o fonts d’energia 
renovable, residus o cogeneració 

RD 2818/98 23.12 M. Indústria i 
Energia 

BOE 30.12.98 

Mesures a adoptar en edificacions amb objecte de 
reduir el consum d’energia 

D 1490/1975 12.06 BOE 11.07.75 
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Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITE) y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los 
Edificios. 

RD 1751/98 31.07 Pres.Govern BOE 05.08.98 

 

33  Altres 
Normes Tecnològiques de l’edificació. NTE   
Ordenances Municipals d’aplicació   
Ordenança del Medi Ambient Urbà  BOP núm.143 16.06.99 
Instrucció de l’Alcaldia de Barcelona sobre la 
instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la 
ciutat 

 Gaseta Municipal de 
Barcelona 10.07.91 

Normes de pintures del Instituto Nacional de 
Técnicas Aeroespaciales Esteban Terrades 
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8.1.- DECRET DE RESIDUS 



1/1

si x no

                    Metalls si x no

                    Fustes si x no

                    Plàstics si no

                    Vidre si no

                    Potencialment perillosos si

                    Altres no perillosos si x no

Adreça

195,23 t 148,95 m 3

22,500 t 9,00 m 3

   Càlcul de la fiança 148,95 m3 6,01 895,19 euros
9,00 m3 12,02 108,18 euros

m3

1003,37 euros

Notes:

"LA CAPELLANA ", TARRAGONA

E-781.02

GESTIÓ DE RESIDUS

       Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

                    Instal·lacions de reciclatge

                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

RESIDUS                             
Rehabilitació i ampliació

                    Petris, obra de fàbrica i formigó

FITXA PEL COMPLIMENT DE:  DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,                       
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció

      S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus de l'enderroc en contenidors o espais reservats pels                                                                          
      seguents residus

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

eu/m3

eu/m3Residus d'enderroc, construcció i vials (2)  
Residus d'excavació (1)

    Nom ,adreça i codi de gestor dels residus  ( decret 161/2001)

Nom GESTORA DE RUNES DEL TARRAGONÈS,S.L.
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(1)  Quantitat total de residu si no es reutilitza a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada
(2)  Quantitat total de residu 

Total de residus d'excavació
Total de residus de construcció i enderroc

157,95

Total fiança

Codi
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8.2.- CONTROL DE QUALITAT 



Anotacions:

El plec de condicions que s'adjunta té la finalitat d'establir els criteris bàsics pel desenvolupament del projecte de control, a fí de complir el decret
375/88 d'1 de setembre de 1988 publicat en el DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989.

- L'arquitecte autor del projecte d'execució d'obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin
necessaris per a la correcta execució de l'obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en
qualsevol cas tots aquells que l'arquitecte consideri precisos per la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més
estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d'assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o
l'aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.

- L'arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d'obres elaborarà dintre de les prescripcions contingudes al projecte d'execució un
programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al promotor.

En el programa de control de qualitat s'hauran d'especificar els components de l'obra que cal controlar, les classes d'assaigs, anàlisis i proves, el
moment oportú de fer-los i l'avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor.

Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del contingut del projecte.

- Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin
directament en l'obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en que es produeixi el seu acreditament.

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposisició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de ...... dies des del moment en
que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li
corresponguin per tal d'aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i demés persones contractades a l'efecte.

El retard en la realització de les obre motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclussiu del promotor/propietari, i en cap cas
imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part dels treballs d'execució si considera que la seva realització
sense disposar de les actes de resultats pot comprometre la qualitat de l'obra executada.

- El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control de qualitat, restant
facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d'incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.

JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT DECRET 375/88
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT

Referència de l'obra Full núm.191.09



La presa de mostres es realitzarà segons UNE 7236:71

Anotacions:

L'aigua que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó haurà d'estar sancionada per la pràctica. En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els
assaigs pertinents, segons s'indica a l'article 81.2 de la EHE.

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris
per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es justificarà, per part del constructor, que l'aigua utilitzada cumpleix les condicions exigides en l'article 81.2 de la EHE (mitjançant assaigs de
laboratori), o bé justificarà especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons s'indica a
l'article 81.2 de la EHE.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats a l'article 27 i 81.2.3 de la EHE:
- Determinació del PH (UNE 7234:71)
- Determinació de substàncies solubles (UNE 7130:58)
- Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131:58)
- Determinació de l'ió-clor (UNE 7178:60)
- Determinació d'hidrats de carboni (UNE 7132:58)
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235:71)

AIGUA PER PASTAR.
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT

Referència de l'obra Full núm.191.09



Anotacions:

L'àrid que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols.
És a dir:

Tamany màxim/mínim de l'àrid:                                            10mm.

- Quan no hi hagi experiència prèvia d'ús es realitzaran assaigs d'identificació en laboratori, segons s'indica a l'article 28.3 de la EHE.
- Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent.

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris
per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mintjançant la comprovació de l'albarà.Cada càrrega d'àrid anirà
acompanyada per una fulla de subministrament que estarà en tot moment a disposició de la Direcció de la Obra i que figuri com a mínim les dades
especificades en 28.4 de la EHE.
- Es justificarà, per part del constructor, que l'àrid utilitzat cumpleix les condicions exigides en els apartats 28.2 i 28.3 de la EHE (mitjançant assaigs
de laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà especialment que no altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg
termini, segons s'indica a l'article 28 de la EHE.
- En el cas d'utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos, segons s'indica a l'article
28.1de la EHE.

Operatius:
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors comprovacions.

ASSAIGS DE LABORATORI
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon:
- Tamany máxim/mínim de l´àrid (UNE EN 933-2:96)(EHE,28.2)
- Coeficient de forma en graves (UNE 7238:71)(EHE,28.3.3)
- Compostos de sofre (UNE EN 1744-1:99)(EHE,28.3.1)
- Terrons d´argiles (UNE 7133:58)(EHE,28.3.1)
- Partícules toves ( UNE 7134:58)(EHE,28.3.1)
- Partícules de baix pes específic (UNE 7244:71)(EHE,28.3.1)
- Contingut de materia orgánica en sorres (UNE EN1744-1:99) (EHE,28.3.1).
- Equivalent de sorra EAV (UNE 83131:90)(EHE,28.3.1)
- Reactivitat amb l´alcalís del ciment (UNE 146507:99,UNE 146508:99)(EHE,28.3.1)
- Coeficient de fiabililitat en sorres ( UNE EN 1097-1:97)(EHE,28.3.2)
- Resistencia al desgast en graves (UNE EN 1097-2:99)(EHE,28.3.2)
- Absorció d´aigua ( UNE 83133:90, UNE 83134:90)(EHE,28.3.2)
- Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1:99)(EHE,28.3.1)
- Clorurs (UNE EN 1744-1:99)(EHE,28.3.1)
- Quantitat de fins (UNE EN 933-2:96)(EHE,28.3.3)
- Corba granulomètrica àrid fi (EHE,28.3.3)
- Index de lloses (UNE EN 933-3:97)(EHE,28.3.3)10

ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT

Referència de l'obra Full núm.191.09



El control que s´ha de realitzar en obra és la comprovació que s´use additius acceptats en la fase previa sense alteracions (art. 81.4 EHE)

Anotacions:

Els additius que s'utilitzaran en l'elaboració del formigó, s'incorporaran en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, segons l'article 29.1
EHE i tindran les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir:

Tipus d'additiu:

Proporció:

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris
per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons UNE EN 934-2:98.
- Es comprovarà el certificat d'assaigs previs per a cada additiu diferent, segons s'indica a l'article 86 de la EHE.
- Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, per a cada additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, en el que
s´especifiqui la qualitat i composició.
- Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l'additiu no conté compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada
additiu diferent i segons s'indica en l'article 29.1 de la EHE.
- Els additius que modifiquin el comportament reológic o el temps de fragua cumpliran la UNE EN 934-2:98.

Operatius:
- Es realitzarà la presa de mostres necesaria per a la posible realització de posteriors comprovacions.
- Es solicitan els resultats de la central dels assaigs previs del formigó per cada tipus i proporció d´additiu.

ASSAIGS DE LABORATORI
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia
referenciada entre parèntesi:
- Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8:97)
- Coompostos químics perjudicials (UNE 8320:88 EX)
- Determinació PH (UNE 83227:86)

ADDITIUS PER A FORMIGÓ.
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT

Referència de l'obra Full núm.191.09
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El control.

Anotacions:

En el cas d'utilitzar cendres volants com addició en l'elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus CEM-1,1. En estructures
d´edificació, la quantitat de cendra no sobrepassarà el 35% del pes del ciment.
La fabricació del formigó amb addicions es realitzarà en central amb control de producció, o bé en central amb segell o marca de conformitat
oficialment homologat, segons s'indica a l'article 1 de la EHE.
L'ús de cendres volants no podrà fer-se en cap cas sense el coneixement del peticionari i l'expressa autorització de la Direcció d'obra, segons s'indica
en l'article 29 de la EHE.

Quantitat necessària per m3 de formigó:

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris
per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Si la central no disposa de segell oficialment homologat, es comprovarà el certificat d'assaigs previst per a cada procedència diferent, segons
s'indica als articles 29 i 81.4 EHE.
- Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l'addició no conté compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures, segons
s'indica a l'article 29.2.1 EHE.
- Es comprovarán les anàlisis i assaigs previs que estarán a disposició de la direcció de l´obra durant tota l´obra.

Operatius:
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors comprovacions.

ASSAIGS DE LABORATORI
Es realitzarà com a mínim una vegada cada tres mesos d'obra les comprobacions de: triòxid de sofre, pèrdua per calcinació i finor, en laboratori
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi.
 En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia
referenciada entre parèntesi:
- Determinació d´ anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2:96)(29.2.1 EHE)
- Determinació de clorurs (UNE 8021791)(29.2.1EHE)
- Determinació óxid de calç lliure ( UNE EN 451-1:95)(29.2.1 EHE)
- Determinació pèrdua al foc (UNE EN 196-2:96)(29.2.1 EHE)
- Determinació finura (UNE EN 451-2:96)(29.2.1 EHE)
- Determinació índex d´activitat (UNE EN 196-1:96)(29.2.1 EHE)
- Expansió (UNE EN 196.3:96)(29.2.1 EHE)

CENDRES VOLANTS. ADDICIÓ PER ELABORAR FORMIGÓ.
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT
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Es tindrà cura, per part de la central formigonera, en la regularitat de la composició dels diferents subministres. (art 29.2 EHE)

Anotacions:

En el cas d'utilitzar fum de sílice com addició en l'elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus CEM-1. En estructures d´edificació, la
quantitat de fum de sílice no sobrepassarà el 10% del pes del ciment.
La fabricació del formigó amb addicions es realitzarà en central amb control de producció, o bé en central amb segell o marca de conformitat
oficialment homologat, segons s'indica a l'article 1 de la EHE.
L'ús defum de sílice no podrà fer-se en cap cas sense el coneixement del peticionari i l'expressa autorització de la Direcció d'obra, segons s'indica en
l'article 29 de la EHE.

Quantitat necessària per m3 de formigó:

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris
per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Si la central no disposa de segell oficialment homologat, es comprovarà el certificat d'assaigs previst per a cada procedència diferent, segons
s'indica als articles 29 i 81.4 EHE.
- Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l'addició no conté compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures, segons
s'indica a l'article 29.2.1 EHE.
- Es comprovarán les anàlisis i assaigs previs que estarán a disposició de la direcció de l´obra durant tota l´obra.

Operatius:
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors comprovacions.

ASSAIGS DE LABORATORI
Es realitzarà com a mínim una vegada cada tres mesos d'obra les comprobacions de: triòxid de sofre, pèrdua per calcinació i finor, en laboratori
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi.
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia
referenciada entre parèntesi:
- Determinació oxid de silici (UNE EN 196-2:96)(29.2.2 EHE)
- Determinació de clorurs (UNE 8021791)(29.2.1EHE)
- Determinació pèrdua al foc (UNE EN 196-2:96)(29.2.1 EHE)
- Determinació de finor (UNE EN 451-2:96)(29.2.1 EHE)
- Determinació índex d´activitat (UNE EN 196-1:96)(29.2.1 EHE)

FUM DE SÍLICE. ADDICIÓ PER ELABORAR FORMIGÓ.
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT
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Anotacions:

El ciment que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols,
d'acord amb els criteris indicats en el "Pliego para la recepción de cementos RC-97" i que, en resum, són els següents:

Tipus de ciment: (RC-97,art 2)

Distintiu de qualitat:

Altres característiques:

- Criteris de definició de "remesa"," lot" i "mostra": (RC-97,art 10 i 81.1.2 EHE) o a definir per l'aparellador o arquitecte tècnic.

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris
per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà i el full de característiques, els quals
contindran totes les dades indicades en l'article 9 de la RC-97 i l´art. 26.2 de la EHE.
- Es comprovarà la documentació de la homologació, certificat de qualitat o marca CE.

Operatius:
- Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l'arribada, segons l'article 26.1 de la EHE.
- Es comprovarà, per a cada partida, que el subministrament i la identificació es realitzi segons lo especificat en l´art. 9 de RC-97.
- En el cas de no disposar de segell oficialment homologat, es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció segons RC-97
taula 13 i referents a pèrdua al foc, residu indisoluble, principi i final d´adormiment, resistència a compressió, i estabilitat de volum.
- En el cas de disposar de segell oficialment homologat, els assaigs podran substituirse per una copia del document d´identificació del ciment, i
resultats de l´autocontrol.
- En tot cas, es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s´indica en l´article 10 de la RC-97 i el 81.1.2 de la EHE.

ASSAIGS DE LABORATORI
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon:
- Pèrdua al foc (UNE EN 196-2:96)(RC-97))
- Residu insoluble (UNE EN 196-2:96)(RC-97)
- Principi i final d'adormiment (UNE EN 196-3:96)
- Resistència a compressió (UNE EN 198-1:96)(RC-97)
- Estabilitat de volum (UNE EN 196-3:96)(RC-97)
- Proporció de sulfats (UNE EN 196-2:96) (RC 97)
- Proporció de clorurs (UNE 80217:91)(RC-97)
- Proporció de sulfurs (UNE EN 196-2:96)(RC-97)
- Puzolanicitat (UNE EN 196-5:96)(RC-97)
- Calor d'hidratació (UNE 80118/86) (RC-97)
- Index de blancor (UNE 80117/87) (RC-97)
- Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) (RC-97)
- Alcálisi ( UNE 80217:91)(RC-97)
- Alúmina (UNE 80217:91)(RC-97)

CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ.
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT
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Anotacions:

El formigó que s'utilitzarà en l'execució de l'obra procederà de central formigonera i tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec
de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure EHE, art 39.2)

- Destinació del formigó (39.2 EHE)

Designació (39.2/30.6, 28.2 i en la 8.2.1 i 8.2.3 EHE).

Relació aigua-ciment (37.3.2 EHE)

Contingut mínim de ciment (Kg/m3)

Altres característiques:

- Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (art. 15
EHE):

- Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE):

- Criteri de divisió de lots: (EHE,art. 88.4 y decret 375/88
a definir per l'aparellador o arquitecte tècnic)

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris
per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà, el qual contindrà totes les dades
indicades en l'article 69.2.9.1 de la EHE.
Las fulles de subministrament estarán en tot moment a disposició de la direcció de l´obra.
- Es comprovarà el nivell d'homologació demanat i la Classificació de la Central que proposi el subministrador(88.4 EHE).

Operatius: (EHE,art 82,83,84,85)
- Es comprovarà la consistència amb la forma, freqüència i toleràncies indicades en l'article 83 de la EHE.
- Es realitzaran provetes segons els articles 88 de la EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de
disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies.
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors comprovacions.
- Es comprovarà la documentació del nivell d´homologació sol.licitada, així com la vigencia de la homologació. En el cas que la central disposi de
segell o marca de qualitat o control de producció no serà necesari realitzar el control de recepció en obra dels components del formigó.
- Es comprovarà els documents especificats en 85.2 EHE. 
- Si el formigó conté cendres volants i la central de producció no disposa de segell oficialment homologat, serà preceptiva la realització d'assaigs
previs.

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col.locació en obra.

ASSAIGS DE LABORATORI
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes referenciades entre
parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en els articles 84 EHE.
- Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art 84)
- Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art 84)

En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els criteris d'acceptació
referenciats:
- Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96)
- Ió-clorur total (EHE, art 30.1)
- Densitat (UNE 83317:91)

FORMIGÓ DE CENTRAL
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT
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Anotacions:

L´acer utilitzat com armadura passiva tindrà les característiques que s´especifica en la memoria, plec de condicions, pressupost i plans. És a dir:

Designació: (EHE taula 31.2a i 31.3)

Diàmetres (EHE art 31.1):

Distintiu de qualitat: (EHE, art 31.5.1)

Altres característiques:

- Coeficient de minoració adoptat en el càlcul:

- Control estadístic de la qualitat de l´acer: (EHE,art 90)

- Criteri de divisió de lots: (EHE, art 90 i Decret 375/88
Generalitat de Catalunya o a definir per l'aparellador o
arquitecte tècnic)

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma, freqüència i
toleràncies necessaris per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l'albarà i allò especificat en el projecte.
- Es sol.licitarà, per a cada subministrament i tipus d'acer, el certificat específic d´adherència i per cada partida els resultats dels assaigs de
composició química, mecánica, i geomètrica (art. 31.2 i 31.5.2 EHE).
- En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzarà les determinacions necessaries per lot, amb l´objectiu de verificar el gravat de les
marques d´identificació (fabricant i designació), segons s´indica en l´article 31.1,EHE.
- En cas d'un acer un amb distintiu reconegut o un CC-EHE (art.1 EHE) es solicitaran els comprovants que acrediten la seva vigencia.

Operatius:
- Es comprovarà per a cada partida les marques d´identificació de l´acer,(UNE 36068:94) en barres corrugades i etiqueta d´identificació (UNE
36092-1:96) en malles electrosoldades, segons informes tècnics (UNE 36811:98 i 36821:96)(art 31.2 EHE).
- Es realitzarà les determinacions necessaries per lot, amb l´objectiu de  verificar que la secció equivalent cumpleix les especificacions de l´article
31.2 de la EHE.
- En barres corrugades, es realitzarán les determinacions necessaries per lot, amb l´objectiu de verificar que les característiques dels ressalts
s´ajusten a les variacions consignades obligatoriament en el certificat d´adherència, segons s´indica en l´article 31.2,EHE.
En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzarà les determinacions per lot, amb l´objectiu de verificar el gravat de les marques
d´identificació (fabricant i designació) , segons s´indica en l'article 31.2 de la EHE.
- Es realitzarà la presa mostres necessaria per la possible realització de posteriors assaigs de comprovació.

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col.locació en obra.

ASSAIGS DE LABORATORI
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els
criteris d'acceptació indicats en el segon, atenint-se sempre a les indicacions dels articles 90 de la EHE
- Adherència per flexió (UNE 36740:98)(EHE art 90,5)
- Límit elàstic, carga de ruptura i allargament (UNE 7474-1:92 i UNE 7326:88)(EHE 90.5)
- Secció equivalent (EHE art 90.3 i 90.2)(EHE art90.5)
- Doblegat-desdoblegat (UNE 36461:80 i UNE 7472:89)
- Doblegat (UNE 7472:89) ( EHE art 90.2, 90.3 i 90.5)
- Característiques geométriques dels ressalts (EHE 90.3.1 i 90.3.2)(EHE art 90.5)
- Assaigs de soldatge (EHE art 90.4) (EHE art 90.5)

RODONS D'ACER PER A FORMIGÓ.
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT
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Anotacions:

Els maons que s'utilitzaran en l'execució de l'obra tindran les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i
plànols, d'acord amb els criteris indicats en el "Pliego para la recepción de ladrillos" (RL-88) i que, en resum, són els següents:

Classe: (vist o no vist; RL-88,apt 3)

Tipus: (massís, calat o foradat; RL-88, apt 2)

Dimensions: (RL-88, apt 4)

Resistència a compressió: (RL-88, apt 4.2)

Geladicitat: (RL-88, apt 4.2)

Distintiu de qualitat:

- La definició de "partida" i "mostra" es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, identificant sempre el subministrament amb el seu destí a
l'obra.

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris
per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l'albarà i allò especificat en el projecte, segons les
indicacions de l'apartat 5.2 de la RL-88.
- Es sol.licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant de resistència a compressió, segons s'indica a
l'apartat 4.2 de la RL-88.
- Es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons l'apartat 6.4 de la RL-88.

Operatius:
- Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons l'apartat 6.4 de la RL-88.
- Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l'apartat 4.3 de la RL-88.
- Es comprovarà la inexistència d'exfoliacions, segons l'apartat 4.3 de la RL-88.
- Es comprovarà la inexistència de desconxats per pinyol, segons l'apartat 4.3 de la RL-88.

ASSAIGS DE LABORATORI
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon:
- Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88,apt 4.1)
- Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88,apt 7.2)
- Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88,apt 4.2)
- Succió (UNE 67031/85) (RL-88,apt 4.2)
- Geladicitat (UNE 67028/84) ()
- Massa (RL-88,apt 7.2) (RL-88,apt 4.2)

MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT
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La presa de mostres es realitzarà segons indica l´article 2.1.5.3 NBE-AE-95.

Anotacions:

L'acer que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És
a dir:

Tipo-Designació: (NBE-EA-95,2.0 i 2.1)

Sèrie: (NBE-EA-95,2.1.6)

Tipus i ubicació indicats als planols

- Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el
càlcul: (NBE-EA-95,3.1.5)
- Criteri de divisió de lots: (NBE-EA-95 art.2.1.5) o a 
definir per l'aparellador o arquitecte tècnic)

S'identificarà sempre als plànols el lot al cual pertany cada perfil utilitzat.

En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris
per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà.
- Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d'acer, segons s'indica a l'article 2.1.4 de la NBE-EA-95.

Operatius:
- Es comprovarà l'existència de la marca d'identificació, segons s'indica a l'article 2.1.6 de la NBE-EA-95.
- Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s'ajusten al que s'indica a l'article 2.1.6.3 NBE-AE-95.
- Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s'ajusten al que s'indica a l'article 2.1.6.3 NBE-EA-95. 

ASSAIGS DE LABORATORI
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb les indicacions i
criteris d'acceptació de les normes referenciades entre parèntesi:
- Límit elàstic UNE 7 474-1(EN 10 000-1)Taula 2.1.2 NBE-AE-95
- Resistència a tracció UNE 7 474-1(EN 10 002-1)Taula 2.1.2 NBE-AE-95
- Allargament fins trencament UNE 7 474-1(EN 10 0002-1)Taula 2.1.2 NBE-AE-95
- Doblegat sobre mandrí UNE 7472. Taula 2.1.2 NBE-AE-95
- Resiliència UNE 7 475-1(EN 10 045-1)Taula 2.1.2 NBE-AE-95
- Contingut de carboni UNE 7 014, UNE 7 331, UNE 7 349. Taula 2.1.3 NBE-AE-95
- Contingut de fòsfor UNE 7 029. Taula 2.1.3 NBE-AE-95
- Contingut de sofre UNE 7 029. Taula 2.1.3 NBE-AE-95
- Contingut de nitrògen UNE 36 317-1 taula 2.1.3 NBE-AE-95
- Contingut de silici UNE 7 028 Taula 2.1.3 NBE-AE-95
- Contingut de manganés UNE 7 027. Taula 2.1.3 NBE-AE-95
- Duresa Brinell UNE 7 422. Taula 2.1.5.8 NBE-AE-95

ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT
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Anotacions:

- El material que s'utilitzarà com aïllament tèrmic en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de
condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure annex 5 de la CT-79)

Tipus i classe de material: (plaques, morter, projecció...;
fibra de vidre, perlita, escuma de poliuretà...)

Densitat aparent:

Conductivitat tèrmica:

Gruix:

Segell o Marca de Qualitat: (CT-79, annex 5.2.2)

Altres característiques: (CT-79, annex 5.1)

- Divisió en unitats d'inspecció: (apartat 5.1 de l'annex 5
de la CT-79 o a definir per l'aparellador o arquitecte
tècnic)

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris
per realitzar els constrols següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l'albarà.
- Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies, segons que s'indica en l'apartat 5.1.6 de
l'annex 5 de la CT-79.
- Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la comprovació de l'etiquetat, segons que s'indica
en l'apartat 5.1.7 de l'annex 5 de la CT-79.
- Es comprovarà l'existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, amb l'objecte de realitzar la recepció del material sense necessitat de fer
comprovacions o assaigs, segons que s'indica a l'apartat 5.2.2 de l'annex 5 de la CT-79.

Operatius:
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia
referenciada entre parèntesi:
- Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76)
- Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE 53312/76)
- Permeabilitat a l'aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78)
- Absorció d'aigua per volum (UNE 53028/55)

MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT
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Anotacions:

- El material que s'utilitzarà com aïllament acústic en l'execució de  l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de
condicions, pressupost i plànols. Es a dir: (veure annex 4 de la CA-88)

Tipus i classe de material: (manta, plafó...; fibra de vidre,
llana de roca...)

Densitat aparent:

Gruix:

Segell o Marca de Qualitat: (CA-88, annex 4.6.2)

Altres característiques: (CA-88, annex 4.2.2)

- Divisió en unitats d'inspecció: (apartat 4.6.3 de l'annex 4
de la CA-88 o a definir per l'aparellador o arquitecte
tècnic)

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris
per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l'albarà.
- Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies, segons que s'indica en l'apartat 4.4 de
l'annex 4 de la CA-88.
- Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la comprovació de l'etiquetat, segons que s'indica
en l'apartat 4.5 de l'annex 4 de la CA-88.
- Es comprovarà l'existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, amb l'objecte de realitzar la recepció del material sense necessitat de fer
comprovacions o assaigs, segons que s'indica en l'apartat 4.6.2 de l'annex 4 de la CA-88.
- Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels assaigs d'aïllament acústic de la solució constructiva
realitzats, per tal de justificar la fitxa de compliment de la CA-88 sense necessitat de fer assaigs a l'obra.

Operatius:
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia
referenciada entre parèntesi:
- Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84)
- Aïllament a soroll d'impacte (UNE 74040/84)
- Materials absorbents acústics (UNE 74041/80)
- Permeabilitat a l'aire en finestres (UNE 85208/81)

MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT
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(*) La NBE-CPI-96 (Comentaris a l'article 13.2) estableix requeriments de reacció en front del foc per als materials d'acabat o de revestiment, així com
per al mobiliari fix que representi una implantació massiva en locals de determinat ús i per a tots aquells materials que per la seva abundància o la
seva situació poden augmentar la perillositat d'un incendi.

Anotacions:

- El material que s'utilitzarà com aïllament contra el foc en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de
condicions, pressupost i plànols. Es a dir: (veure art. 13 de la NBE-CPI-96).

Tipus i classe de material: (manta, plafó...; fibra de vidre,
llana de roca...)

Gruix:

Classe de reacció al foc, M, exigida (*):

Toxicitat:

Segell o Marca de Qualitat:

Altres característiques:

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris
per realitzar els controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte mitjançant la comprovació de l'albarà.
- Es controlarà que el fabricant o importador garantitza les característiques requerides per al compliment de la CPI-91, mitjançant documents que
recullin els resultats dels assaigs necessaris o càlcul teòric-experimental (CPI-96, art. 17.2 y 17.3). Aquesta documentació haurà de tenir una
antiguitat inferior a 5 anys (CPI-96 art. 17.3.4)
- Quan un material hagi estat objecte de tractament d'ignifugació amb posterioritat a la seva fabricació, es comprovarà que els documents que recullin
els resultats dels assaigs realitzats en el laboratori mencionen explícitament que el material ha estat sotmés a un envelliment previ coherent amb el
seu ús, abans d'obtenir la seva classe de reacció al foc, M, segons que s'indica a l'article 17.2.2 de NBE-CPI-96).
- Es comprovarà que el material rebut a l'obra coincideix amb el producte del qual s'han fet els assaigs.

Operatius:
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs previstos en les normes UNE recollides a l'apendix de la
NBE-CPI-96, en laboratori i amb la metodologia prvista en les mateixes normes.

MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT
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- El poliuretà  produït in situ que s'utilitzarà  com  aïllament tèrmic en l'execució  de l'obra tindrà  les  característiques que s'especifiquen en la
memòria, plec  de condicions, pressupost i plànols. Es a dir:

Tipus: (veure taula 2.8 de la CT-79 o taula 2 de la
NRE-AT-87)

Densitat aparent:

Conductivitat tèrmica:

Gruix:

Situació segons Ordre de 29/7/94 (*):

Altres característiques: (CT-79, annex 5.1)

- Divisió en unitats d'inspecció: (veure O.29/7/94 o a 
 definir per l'aparellador o arquitecte tècnic).

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o  arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà  el  nombre, forma i freqüència necessaris
per realitzar els  controls següents:

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà la correspondència entre la comanda, el  producte acabat i allò especificat en el projecte,  mitjançant la comprovació de la
documentació lliurada  pels productors de poliuretans in situ (aplicadors) i que  serà la següent:

Per a situació A:
Certificat de llistat d'informació tècnica del sistema,  lliurat pel fabricant.
Certificat de les condicions d'aplicació del producte per  garantir el producte final, lliurat pel fabricant.
Certificat del control de recepció dels components, amb  registre de resultats dels controls (assaigs efectuats),  lliurat per l'aplicador.
Certificat conforme s'han complert els controls de  relació de mescla, això com que s'han complert les  condicions d'aplicació indicades pel fabricant,
lliurat  per l'aplicador.

Per a situació B:
Certificat de llistat d'informació tècnica del sistema,  lliurat pel fabricant.
Certificat de les condicions d'aplicació del producte per  garantir el producte final, lliurat pel fabricant.
Certificat que el sistema està en possessió d'un segell o  marca de qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant.
Certificat de control de recepció dels components (eximit  d'assaigs), lliurat per l'aplicador.
Certificat conforme s'han complert els controls de  relació de mescla, així com que s'han complert les  condicions d'aplicació indicades pel fabricant,
lliurat  per l'aplicador.

Per a situació C:
Certificat de llistat d'informació  tècnica del sistema,  lliurat pel fabricant.
Certificat de les condicions d'aplicació del producte per  garantir el producte final, lliurat pel fabricant.
Certificat del control de recepció dels components, amb  registre de resultats dels controls (assaigs efectuats),  lliurat per l'aplicador.
Certificat on constarà que està en possessió d'un segell  o marca de qualitat reconeguts i on també es farà constar  el número de codi, el nombre de
fulls i el resum de  resultats que consten enregistrats al llibre  d'autocontrol que s'ha fet servir durant la realització  de l'obra, lliurat per l'aplicador.

Per a situació D:
Certificat de llistat d'informació tècnica del sistema,  lliurat pel fabricant.
Certificat de les condicions d'aplicació del producte per  garantir el producte final, lliurat pel fabricant.
Certificat que el sistema està en possessió d'un segell o  marca de qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant.
Certificat del control de recepció dels components  (eximit d'assaigs), lliurat per l'aplicador.
Certificat on constarà  que està en possessió d'un segell  o marca de qualitat reconeguts i on també es farà constar  el número de codi, el nombre de
fulls i el resum de  resultats que consten enregistrats al llibre  d'autocontrol que s'ha fet servir durant la realització  de l'obra, lliurat per l'aplicador.

POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU (1/2)
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT
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(*)
Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat/Aplicador  sense Segell de Qualitat.
Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat/Aplicador  sense Segell de Qualitat.
Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat/Aplicador  amb Segell de Qualitat.
Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat/Aplicador  amb Segell de Qualitat.

Anotacions:

Operatius:
En les situacions A i B, es realitzarà prescriptivament  el Control de producte acabat següent:
- Es farà la presa de mostres i contramostres necessària  per a la realització dels assaigs de compliment obligat,  en laboratori homologat, segons
s'indica als articles 1.5  i 2.5 de l'O. de 29/7/94.
- Es comprovarà l'aparença externa i el gruix segons les  especificacions establertes als articles 1.5 i 2.5 de  l'O. de 29/7/94.

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del  lot al qual pertanyen i la seva col.locació en obra.

ASSAIGS DE LABORATORI
En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament  les següents determinacions en laboratori homologat, amb  la metodologia referenciada entre
parèntesi i segons les  indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l'O. 29/7/94:
- Densitat (UNE 53215/91).
- Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89).

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es  reserva el dret de fer els assaigs següents, en  laboratori homologat i amb la metodologia
referenciada  entre parèntesi:
- Resistència a compressió (UNE 53182/70).
- Classificació del comportament de reacció davant el foc  (UNE 23727/81).

POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU (2/2)
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT
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Anotacions:

El sistema de sostre que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions,
pressupost i plànols.
És a dir:

Tipus (biguetes armades, lloses...) Art. 1.2 EF-96

Cantell total (cm). Art. 6.3.6.3 EF-96

Gruix capa de compressió(cm).Art 4.1 EF-96

Designació formigó "In situ". EHE art 39.2

Designació de l'acer com a armadura passiva.EHE taula
31.2a i 31.3 i 4.2, 4.3 i 4.4 EF-96)
Coeficient de majoració de càrregues adoptat al càlcul.
Art 12 EHE i 6.1 EF-96
Distintiu de qualitat.Art 1.3 EF-96

En cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable del control establirà el nombre, forma i freqüència
necessàries per realitzar els control següents:

CONTROL EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ
Documentals:
- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l'albarà i allò especificat en el projecte.
- Es comprovarà, per a cada tipus de sistema, l'autorització d'ús, segons s'indica a l'article 1.3 de l'EF-96.
- Es sol.licitarà, per a cada tipus de sistema, el document de garantia del fabricant, segons s'indica en l'article 9.1. de l'EF-96. Aquest document pot
ser sustituit por un distintiu de qualitat reconegut per el Ministeri de Foment o per l'Administració competent d'un menbre de l'Unió Europea o que
formi part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. (Art 9.1 EF-96).
Aquesta garantia estarà a disposició de la direcció facultativa durant tota la durada de l'obra. (Art 9.1 i 10.2 EF-96).

Operatius:
- Es comprovarà el gravat del codi d'identificació de cada tipus de bigueta o llosa alveolar (fabricant, model i tipus), segons l'article 9.1 de l'EF-96.
- Es verificarà geomètricament les característiques reflectides en l'autorització d'ús de cada bigueta, segons s'indica l'article 9.1 de l'EF-96.
- Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d'entrebigat per a la seva utilització conjunta, segons s'indica l'article 9.1. de l'EF-96.

ASSAIGS DE LABORATORI
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia
referenciada entre parèntesi:
- Armadures passives (Veure fitxa de l'acer)
- Formigó (Veure fitxa del formigó)
- Resistència a flexió de peces d'entrebigat (Art 3.1 EF-96) ( Art.3.1 EF-96)
- Resistència al foc de les peces d'entrebigat (UNE 23.727:90) (classificació M-1)

SOSTRES PREFABRICATS. SISTEMES.
PLEC DE CONDICIONS. CONTROL DE QUALITAT
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8.3.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 
 
 

Dades de l'obra 
 Tipus d'obra 

ACTUACIÓ DE MILLORA DE L’ INFRAESTRUCTURA DE LES FOSSES  
DE L’AMFITEATRE ROMÀ DE TARRAGONA. 

 Emplaçament 
Amfiteatre de Tarragona. 

 Superfície construïda 
315 m2 

 Promotor 
AJUNTAMENT DE TARRAGONA, PATRIMONI          

 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 
Balcells arquitectes, s.l. 
Miquel Balcells i Serra. Arquitecte.    
Eloi Balcells i Terés. Arquitecte. 

 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
Balcells arquitectes, s.l. 
Miquel Balcells i Serra. Arquitecte.    
Eloi Balcells i Terés. Arquitecte 

 
Dades tècniques de l'emplaçament 
 Topografia 

Es una zona amb diversitat de nivells i terreny irregular. 
 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 

No es necessari 
 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 

Recinte monumental. 
 Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 

Els necessaris 
 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 

Plaça del Cardenal Arce Ochotorena, de 20m d’ample aprox.  
 
 
 
Tarragona, Agost de 2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Miquel Balcells i Serra. Arquitecte.                                                       Eloi Balcells i Terés. Arquitecte.                             
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Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla 
de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons 
model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 
en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la 
"Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop 

de l'obra. 
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Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 
generals: 
- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i 
reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col�lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut 
en el moment d'encomanar les feines 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
 

Identificació dels riscos. 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
Mitjans i maquinaria  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
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- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
Treballs previs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Enderrocs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
 
Moviments de terres i excavacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
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Fonaments 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
 
Estructura 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 
Ram de paleta 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
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- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
Coberta 
- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Revestiments i acabats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Instal·lacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
 
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997) 
 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
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la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 

zones controlades o vigilades 
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
Mesures de prevenció i protecció 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir 
en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 
Mesures de protecció col·lectiva 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 

l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
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- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades 
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- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. 

Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
Mesures de protecció a tercers 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un 

passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  

Primers auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

R.D. 1627/1997. 24 octubre          (BOE: 
25/10/97)Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 
10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

R.D. 39/1997. 17 de enero            (BOE: 
31/01/97).                Modificacions: RD 
780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN 
MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

R. D.  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 

 

R.D. 486/1997 . 14 de abril               (BOE: 
23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, 
però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols 
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

R.D. 487/1997 .14 abril                 (BOE: 
23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO 
CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril                   (BOE: 
23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE 
EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo               (BOE: 
24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo             (BOE: 
24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo                (BOE: 
12/06/97) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           (BOE: 
07/08/97)                             transposició de la 
directiva 89/655/CEE                               
modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo”    
(O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS 
DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        (BOE: 
02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                (BOE: 
21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998                                 
(BOE: 03/06/98) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 diciembre de 
1953 (BOE: 22/12/53)                         
O. 23 septiembre de 1966             
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 
derogats per O de 20 gener de 1956 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º 
A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70)       correcció d'errades:   BOE: 
17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 
18/09/87) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977                        (BOE: 
14/06/77)                          modificació:O. de 7 
de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA  COMPLEMENTARIA   MIEAEM  2 DEL REGLAMENTO 
DE  APARATOS  DE  ELEVACIÓN  Y  MANUTENCIÓN  REFERENTE    A  GRÚAS
TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre de 
2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 1988    
(BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de 
abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984                (BOE: 
07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987                     (BOE: 
15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        (BOE: 
16 I 17/03/71)                  correcció d'errades 
(BOE: 06/04/71)             modificació: (BOE: 
02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 
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S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 
O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/98) 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL   

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: BOE: 
24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 
25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
04/09/75): N.R. MT-5           modificació: BOE: 
27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
05/09/75): N.R. MT-6           modificació: BOE: 
28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 
29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 
08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 
30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 
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9.1.- AMIDAMENT 



Amfiteatre romà de Tarragona (fossa central)

AMIDAMENTS Pàg.:13/08/09 1Data:

PRESSUPOST  AMFITEATRE (FOSSA CENTRAL)ZONA 01
IMPLANTACIÓ D'OBRACAPITOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor1 E2211011

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Plataforma horitzontal per aplec de materials2 HX11X038

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

h Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta3 I12AG13G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Implantació d'obra 36,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

PRESSUPOST  AMFITEATRE (FOSSA CENTRAL)ZONA 01
EVACUACIÓ D'AIGÜES I CONSOLIDACIÓ MURSCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Prospecció arqueològica superficial en terreny obert, sense cales1 K1A2Z001

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

M3 Excavació per mètodes arqueològics, càrrega manual de terres sobre camió o contenidor2 K221U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Arena

C#*D#*E#*F#2 Fossa central 257,070 0,350 89,975

C#*D#*E#*F#3 interceptor acces principal 6,000 1,000 0,800 4,800

TOTAL AMIDAMENT 94,775

U Jornada de tècnic arqueòleg a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització del
informe final

3 K1A2U002

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

U Documentació de la intervenció arqueològica, amb informe preliminar amb memòria, annexos amb inventari, documentació
gràfica, plànols, base fotogràfica i estratigrafíes del material aqueòlogic dels edificis analitzats i de les excavacions
realitzades, segons plec de condicions tècniques del Servei de Patrimoni Arquitecònic del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya

4 K1A1U009

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fossa central 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



Amfiteatre romà de Tarragona (fossa central)

AMIDAMENTS Pàg.:13/08/09 2Data:

M3 Estesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3.5 mm, en tongades de fins a 10
cm

5 K225BS70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Arena

C#*D#*E#*F#2 Fossa central 257,070 0,200 51,414

C#*D#*E#*F#3 Cambra nexa 1 25,000 0,200 5,000

C#*D#*E#*F#4 Cambra anexa 2 16,000 0,200 3,200

TOTAL AMIDAMENT 59,614

M Vora lliure de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm de gruix i 90 cm de desenvolupament, amb un màxim de 5 plecs,
col.locada amb fixacions mecàniques

6 E5ZEPLAN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Contenció arena fossa sud 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PN

7 K2251772

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Arena

C#*D#*E#*F#2 Augment nivell 8,000 20,000 0,200 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

M2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit tipus IV segons UNE 92-110, de 50 mm de gruix i classificació de la reacció al
foc M-1, de densitat nominal 20 kg/m3, col.locades sense adherir

8 E7C26503

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fossa central 10,000 0,150 2,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

M2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, de 10 cm
de gruix mitjà, amb acabat remolinat

9 E5Z15A2B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Interceptor 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

M Mitjacanya per a circulació ràpida d'aigües de pluja de radi 5 cm, fet amb morter de ciment 1:6, elaborat a l´obra amb
formigonera de 165 l

10 E7Z15MCA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Interceptor 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col.locat sense adherir11 E7B451H0

Euro



Amfiteatre romà de Tarragona (fossa central)

AMIDAMENTS Pàg.:13/08/09 3Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Arena

C#*D#*E#*F#2 Fossa central 257,070 1,200 308,484

C#*D#*E#*F#3 Cambra nexa 1 25,000 1,200 30,000

C#*D#*E#*F#4 Cambra anexa 2 16,000 1,200 19,200

TOTAL AMIDAMENT 357,684

m2 Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de polièster,
col.locada sense adherir al suport

12 K7537PBL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fossa central 27,270 1,000 27,270

C#*D#*E#*F#2 11,970 1,000 11,970

C#*D#*E#*F#3 15,790 1,000 15,790

C#*D#*E#*F#4 Cambre anexa 1 i 2 9,000 1,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 64,030

m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm13 ED5A1500

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fossa central 27,270 27,270

C#*D#*E#*F#2 11,970 11,970

C#*D#*E#*F#3 15,790 15,790

C#*D#*E#*F#4 Cambre anexa 1 i 2 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 64,030

M3 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim14 E225AH70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Arena

C#*D#*E#*F#2 Fossa central 257,070 0,250 64,268

C#*D#*E#*F#3 Cambra nexa 1 25,000 0,250 6,250

C#*D#*E#*F#4 Cambra anexa 2 16,000 0,250 4,000

TOTAL AMIDAMENT 74,518

u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m15 GDB18460

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pou fossa central 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm16 K93617B0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Interceptor 6,000 1,000 6,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:13/08/09 4Data:

TOTAL AMIDAMENT 6,000

M Muret de contenció amb paredat de gruix variable de carreu de pedra calcària, d'una cara vista col.locada amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

17 K4G211FN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 contencio per impedir aigua claveguera
romana

3,000 0,200 0,600

TOTAL AMIDAMENT 0,600

m Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

18 GDD2A525

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pou bomba fossa central 1,200 1,000 1,200

TOTAL AMIDAMENT 1,200

M2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm, col.locat

19 E9S1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tapa pou bomba 1,500 1,500 1,000 2,250

TOTAL AMIDAMENT 2,250

U Caixa per a interceptor de 600x100 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

20 GD5KJ298

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 interceptor acces principal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de tub d'acer galvanitzat de 60x40x3 mm i 2 traves intermitjes longitudinals
del mateix perfil, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

21 GD5Z6K35

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 interceptor accés principal 6,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref. IPN-120 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una capa d'imprimació antioxidant,
col.locat a l'obra

22 G4445111BQX3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Suport reixa interceptora

C#*D#*E#*F#2 IPN 120 1,200 11,200 4,000 53,760

TOTAL AMIDAMENT 53,760

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:13/08/09 5Data:

M2 Paviment de llistons de fusta de IPE de 14cm d'amplada i 2,6 cm de gruix tractada amb dos mans d'oli de teka i muntada
sobre rastrells de 40x 30 i llargada variable de fusta tropical-angelim subjectada a l'estructura amb cargols metàl·lics
antioxidants segons detalls.

23 E44PASS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 interceptor accés principal 6,000 1,000 1,300 7,800

TOTAL AMIDAMENT 7,800

M3 Excavació de recalçats, de fondària com a màxim 1.5 m, en terreny fluix, amb mitjans manuals i les terres deixades a la
vora

24 K2231213

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació recalçats 20,000 0,200 0,300 1,200

C#*D#*E#*F#2 Cambra anexa 1 3,000 0,400 0,300 0,360

C#*D#*E#*F#3 Cambra anexa 2 2,000 0,400 0,300 0,240

C#*D#*E#*F#4 Creuer basílica 18,000 0,200 0,300 1,080

C#*D#*E#*F#6 Laterals fossa 50,000 0,200 0,300 3,000

TOTAL AMIDAMENT 5,880

M3 Ataconat en recalçats amb morter expansiu, previ taponat superficial amb pasta de guix i massilla, inclou la posterior
eliminació del guix, retirada de runa i neteja final, considerant un grau de dificultat normal

25 K33ZU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació recalçats 20,000 0,100 0,200 0,400

C#*D#*E#*F#2 Cambra anexa 1 3,000 0,100 0,200 0,060

C#*D#*E#*F#3 Cambra anexa 2 2,000 0,100 0,200 0,040

C#*D#*E#*F#4 Creuer basílica 18,000 0,100 0,200 0,360

C#*D#*E#*F#6 Laterals fossa 50,000 0,100 0,200 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,860

M3 Trasllat i moviment de carreus de pedra dins l'obra amb mitjans manuals i amb petita maquinària26 E241CARR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Moviment carreus dins l'obra

C#*D#*E#*F#2 Augment nivell arena 0,500 0,500 8,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Previsió altres zones 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

PRESSUPOST  AMFITEATRE (FOSSA CENTRAL)ZONA 01
CAMBRA ANEXACAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Jornada de tècnic arqueòleg a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la realització del
informe final

1 K1A2U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cambres anexes 7,000 7,000

Euro



Amfiteatre romà de Tarragona (fossa central)

AMIDAMENTS Pàg.:13/08/09 6Data:

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra2 K1661310

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

3 K1213251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desmuntatge mur pedra 2,500 2,000 2,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

4 K1215250

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desmuntatge mur pedra 2,500 2,000 30,000 2,000 300,000

TOTAL AMIDAMENT 300,000

m3 Desmuntatge de mur, de carreus, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt

5 K2142GB3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur de cambra anexa 1 2,500 0,600 3,000 4,500

C#*D#*E#*F#2 Mur de cambra anexa 2 2,500 0,600 3,000 4,500

TOTAL AMIDAMENT 9,000

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref. HEB-240 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una capa d'imprimació antioxidant,
col.locat a l'obra

6 K4435111BQYH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Suport murs cambra anexa 2,600 4,000 83,200 865,280

TOTAL AMIDAMENT 865,280

m3 Paredat de gruix variable de carreu de pedra recuperació de dues cares vistes col·locada amb morter ciment 1:6, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

7 K4G21086

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mur de cambra anexa 1 2,500 0,600 3,000 4,500

C#*D#*E#*F#2 Mur de cambra anexa 2 2,500 0,600 3,000 4,500

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.:13/08/09 7Data:

m3 Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria, amb pedres de recuperació col.locades amb morter mixt de
ciment blanc 1:1:7, seguint les proporcions, filades i disposició dels paraments originals

8 K4GRRU01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Reparació superficial amb restitució de volum, d'element de pedra amb morter per a reconstrucció de pedra de dos
components, armat amb xarxa de filferro de d'acer inoxidable

9 K4GRMB28

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

10 K4F2B57G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Consolidacions 3,000 0,150 2,000 2,000 1,800

TOTAL AMIDAMENT 1,800

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra, remolinat

11 K81125L2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Consolidacions 3,000 1,000 1,000 2,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m3 Formigó per a mur, HA-25/F/10/I (blanc), de consistència fluida i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba12 K45217D4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cambra anexa 2,000 3,000 0,300 2,000 3,600

TOTAL AMIDAMENT 3,600

m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llinda amb puntal metàl.lic telescòpic i tauló13 K4C71010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cambra anexa 3,000 2,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a
dues cares, d'alçària <= 3 m

14 K4D22A03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cambra anexa 2,000 3,000 2,000 2,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Euro
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PRESSUPOST  AMFITEATRE (FOSSA CENTRAL)ZONA 01
INSTAL·LACIONSCAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M3 Excavació per mètodes arqueològics, càrrega manual de terres sobre camió o contenidor1 K221U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Clavegueró bomba 95,000 0,400 0,600 1,000 22,800

C#*D#*E#*F#2 Enllumenat i bombes (Lin. electr.) 50,000 0,400 0,600 1,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 34,800

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m, amb compactació del 95% PM2 F227500F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Clavegueró bomba 95,000 0,400 1,000 38,000

C#*D#*E#*F#2 Enllumenat i bombes (Lin. electr.) 50,000 0,400 1,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 58,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

3 F2285B0F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Clavegueró bomba 95,000 0,400 0,300 1,000 11,400

C#*D#*E#*F#2 Enllumenat i bombes (Lin. electr.) 50,000 0,400 0,300 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 17,400

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorres per a protecció, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant

4 F2285H00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Clavegueró bomba 95,000 0,400 0,300 1,000 11,400

C#*D#*E#*F#2 Enllumenat i bombes (Lin. electr.) 50,000 0,400 0,300 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 17,400

u Llumenera ambiental amb cos de fosa d'alumini injectat, difusor de vidre transparent de borosilicat, entrada per prensa
M-20, fixació mitjançant cargols, pintat color negre, classe I, IP65, amb làmpada de 100 w, tipus JBR de Carandini o
similar, inclòs suport de formigó H20/M/B/20 de dimensions 25x25x12.5, amb caixa de connexions, làmpada col.locada
fixada a suport, inclòs part proporcional de conductor 2x2.5 mm2 per a connexió elèctrica, pntada i numerada. (P-60)

5 FHNZU030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fossa 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

u Caixa estanca IP65 portamecanismes amb dos endolls tipus Shuko 16 A II mes terra, i 1 endoll tipus VETAC 16 A III mes
terra, instal.lat adossat a suport de llumenera ambiental, inclòs protecció magnetotèrmica, connexió i derivació de la linia
principal, tipus ELectroblock de Cima i similar.

6 FG121A03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 Línia bombes 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Línia enllumenat 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m Tub flexible corrugat de PE, de 100 mm de diàmetre nominal i 4,50 m de gruix, interior llis de pe, amb grau de resistència al
xoc 7, muntat com a canlització soterrada. (P-36)

7 EG222800

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Línies enllumenat 180,000 1,000 1,000 1,000 180,000

C#*D#*E#*F#2 Línies bombes 95,000 1,000 1,000 1,000 95,000

TOTAL AMIDAMENT 275,000

M Tub flexible corrugat de pvc, de diàmetre nominal referència 21 amb grau de resistència al xoc 5 i encastat8 EG221511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 L2 68,000 1,000 1,000 1,000 68,000

TOTAL AMIDAMENT 68,000

m Conductor de seguretat autoextingible, 1000 V, lliure d'halogens, nul·la emissió de gasos tòxics i baixa emissió de fums
opacs de secció 4x6 mm2, per a transport d'energia, muntat sota tub a canalització soterrada

9 FG3K7352

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Línia enllumenat 180,000 1,000 1,000 1,000 180,000

C#*D#*E#*F#2 Línia bombes 95,000 1,000 1,000 1,000 95,000

TOTAL AMIDAMENT 275,000

U Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigo h-150 i solera de mao calat sobre llit de sorra10 FDK2A6D3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Creuaments 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col.locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

11 FDKZ3155

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'ampla, col.locada al llarg de la trinxera a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora.

12 FDGZU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Línies 180,000 1,000 1,000 1,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment13 FG380902

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Linia enllumenat 120,000 1,000 1,000 1,000 120,000
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TOTAL AMIDAMENT 120,000

U Placa de connexió a terra d'acer galvanitzat de 500 x500x3  i clavada a terra14 EGD1222E

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Retirada de punt de llum, amb part proporcional de línia i caixa de connexions, de la façana amb la restauració de les
zones afectades de façana a l'aspecte actual, inclós transport fins a maagtzem municipals

15 EGZOU011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Punts de llum 8,000 1,000 1,000 1,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

U Adeqüació quadre existent a les noves línies proposades a projecte, amb la realització de connexions, cablejat de línies,
subministrament, col·locació i connexió de rellotge, interuptors i proteccions, instal·lació de caixa de doble aïllament, inclos
ajuts  i materials auxiliars.

16 EGZOU012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Quadre 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bomba esgotament submergible per aigues residuals, pas de 70 mm, de 20 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió
màxima 2,5 bar, Tipus Flygt CP-3085-MT/432 o similar, amb quadre elèctric simple per a CP-3085, zocàl d'anclatge,
canonada d'acer galvanitzat 2'' de 5 metres, trampella d'accés, 3 interruptors de nivell ENM-10, 1 vàvula AVK 06/30
DN-080 PN-16, 1 volant AVK 065-080, reducció fosa B-B Dn -100, 6 Juntes Yuntaflex, cargols, arandela, 6 metres de
canonada PE, instal·lada a arqueta i connexionada a canonada d'impulsió

17 FNN2K558

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bombes esgotament 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

M Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D 110 mm, de PN6 i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962sobre
solera de formigó

18 ED7FP10T

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 bomba fossa central 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#3 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 32,000 32,000

C#*D#*E#*F#5 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 105,000

PA Partida Alçada a justificar, segons pressupost de companyia, en concepte de la conexió de la xarxa de sanejament a xarxa
de clavegueram existent. Inclou part proporcional de excavació de rasa i enderroc/ reposició de paviment de vial existent

19 XPAUA001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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PRESSUPOST  AMFITEATRE (FOSSA CENTRAL)ZONA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPITOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà1 E243ZBA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ZONA 4. EVAQUACIÓ D'AIGÜES

2 Arena

C#*D#*E#*F#3 Fossa central 257,070 0,350 1,300 116,967

C#*D#*E#*F#4 interceptor acces principal 6,000 1,000 1,200 1,300 9,360

6 INSTAL·LACIONS

C#*D#*E#*F#7 Clavegueró bomba 22,800 0,500 1,300 14,820

C#*D#*E#*F#8 Enllumenat i bombes (Lin. electr.) 12,000 0,500 1,300 7,800

TOTAL AMIDAMENT 148,947

m3 Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat2 E2R341E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ZONA 4. EVAQUACIÓ D'AIGÜES

2 Arena

C#*D#*E#*F#3 Fossa central 257,070 0,350 1,300 116,967

C#*D#*E#*F#4 interceptor acces principal 6,000 1,000 1,200 1,300 9,360

6 INSTAL·LACIONS

C#*D#*E#*F#7 Clavegueró bomba 22,800 0,500 1,300 14,820

C#*D#*E#*F#8 Enllumenat i bombes (Lin. electr.) 12,000 0,500 1,300 7,800

TOTAL AMIDAMENT 148,947

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3 K2RA7L00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 ZONA 4. EVAQUACIÓ D'AIGÜES

2 Arena

C#*D#*E#*F#3 Fossa central 257,070 0,350 1,300 116,967

C#*D#*E#*F#4 interceptor acces principal 6,000 1,000 1,200 1,300 9,360

6 INSTAL·LACIONS

C#*D#*E#*F#7 Clavegueró bomba 22,800 0,500 1,300 14,820

C#*D#*E#*F#8 Enllumenat i bombes (Lin. electr.) 12,000 0,500 1,300 7,800

TOTAL AMIDAMENT 148,947

m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà4 E2431120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 9,000 9,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 9,000

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

5 E2R540E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6 F2RA6360

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESSUPOST  AMFITEATRE (FOSSA CENTRAL)ZONA 01
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUTCAPITOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Estudi de seguretat i salut de l'obra de l'amfiteatre de Tarragona (P-124)1 KBESS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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ZONA PRESSUPOST  AMFITEATRE (FOSSA CENTRAL)01
CAPITOL IMPLANTACIÓ D'OBRA00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2211011 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 1)

60,0006,33 379,80

2 HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials (P - 0) 1,000400,00 400,00

3 I12AG13G h Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta (P -
39)

36,00081,45 2.932,20

CAPITOLTOTAL 01.00 3.712,00

ZONA PRESSUPOST  AMFITEATRE (FOSSA CENTRAL)01
CAPITOL EVACUACIÓ D'AIGÜES I CONSOLIDACIÓ MURS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1A2Z001 M2 Prospecció arqueològica superficial en terreny obert, sense cales
(P - 45)

500,0000,06 30,00

2 K221U001 M3 Excavació per mètodes arqueològics, càrrega manual de terres
sobre camió o contenidor (P - 47)

94,77596,19 9.116,41

3 K1A2U002 U Jornada de tècnic arqueòleg a buidats o extraccions de terres i
runes, amb la presa de dades per a la realització del informe final
(P - 44)

24,000177,75 4.266,00

4 K1A1U009 U Documentació de la intervenció arqueològica, amb informe
preliminar amb memòria, annexos amb inventari, documentació
gràfica, plànols, base fotogràfica i estratigrafíes del material
aqueòlogic dels edificis analitzats i de les excavacions
realitzades, segons plec de condicions tècniques del Servei de
Patrimoni Arquitecònic del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya (P - 43)

1,0005.062,50 5.062,50

5 K225BS70 M3 Estesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera de
pedra calcària, de 0 a 3.5 mm, en tongades de fins a 10 cm (P -
50)

59,61446,18 2.752,97

6 E5ZEPLAN M Vora lliure de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm de gruix i 90 cm
de desenvolupament, amb un màxim de 5 plecs, col.locada amb
fixacions mecàniques (P - 10)

15,00036,67 550,05

7 K2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN
(P - 49)

32,00016,71 534,72

8 E7C26503 M2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit tipus IV segons UNE
92-110, de 50 mm de gruix i classificació de la reacció al foc M-1,
de densitat nominal 20 kg/m3, col.locades sense adherir (P - 12)

3,00012,55 37,65

9 E5Z15A2B M2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat (P - 9)

6,00031,27 187,62

10 E7Z15MCA M Mitjacanya per a circulació ràpida d'aigües de pluja de radi 5 cm,
fet amb morter de ciment 1:6, elaborat a l´obra amb formigonera
de 165 l (P - 13)

14,0008,20 114,80

11 E7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2, col.locat sense adherir (P - 11)

357,6845,38 1.924,34

12 K7537PBL m2 Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible
resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de polièster,
col.locada sense adherir al suport (P - 62)

64,03020,71 1.326,06

13 ED5A1500 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm (P - 15) 64,0308,09 518,00

Euro
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14 E225AH70 M3 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a
màxim (P - 2)

74,51844,46 3.313,07

15 GDB18460 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta
1,2x1,2 m (P - 37)

1,000113,33 113,33

16 K93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm (P - 64)

6,00066,52 399,12

17 K4G211FN M Muret de contenció amb paredat de gruix variable de carreu de
pedra calcària, d'una cara vista col.locada amb morter ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 59)

0,600128,75 77,25

18 GDD2A525 m Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 38)

1,200266,11 319,33

19 E9S1U010 M2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines portants de 20x2 mm, en peces de 1000x500
mm, col.locat (P - 14)

2,25081,47 183,31

20 GD5KJ298 U Caixa per a interceptor de 600x100 cm, amb parets de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 35)

1,000934,93 934,93

21 GD5Z6K35 m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de tub d'acer
galvanitzat de 60x40x3 mm i 2 traves intermitjes longitudinals del
mateix perfil, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 36)

6,00088,15 528,90

22 G4445111BQX3 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN ref. IPN-120 de la sèrie PERFILS de
CELSA , amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra
(P - 34)

53,7605,06 272,03

23 E44PASS M2 Paviment de llistons de fusta de IPE de 14cm d'amplada i 2,6 cm
de gruix tractada amb dos mans d'oli de teka i muntada sobre
rastrells de 40x 30 i llargada variable de fusta tropical-angelim
subjectada a l'estructura amb cargols metàl·lics antioxidants
segons detalls. (P - 8)

7,800143,32 1.117,90

24 K2231213 M3 Excavació de recalçats, de fondària com a màxim 1.5 m, en
terreny fluix, amb mitjans manuals i les terres deixades a la vora
(P - 48)

5,880114,35 672,38

25 K33ZU001 M3 Ataconat en recalçats amb morter expansiu, previ taponat
superficial amb pasta de guix i massilla, inclou la posterior
eliminació del guix, retirada de runa i neteja final, considerant un
grau de dificultat normal (P - 52)

1,8601.690,90 3.145,07

26 E241CARR M3 Trasllat i moviment de carreus de pedra dins l'obra amb mitjans
manuals i amb petita maquinària (P - 3)

10,000126,75 1.267,50

CAPITOLTOTAL 01.01 38.765,24

ZONA PRESSUPOST  AMFITEATRE (FOSSA CENTRAL)01
CAPITOL CAMBRA ANEXA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1A2U002 U Jornada de tècnic arqueòleg a buidats o extraccions de terres i
runes, amb la presa de dades per a la realització del informe final
(P - 44)

7,000177,75 1.244,25

2 K1661310 u Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals,
per a recollida de mostra (P - 42)

5,00021,41 107,05

3 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada
per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases

10,00010,20 102,00

Euro
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regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 40)

4 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P
- 41)

300,0000,14 42,00

5 K2142GB3 m3 Desmuntatge de mur, de carreus, fet per restaurador, amb mitjans
manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
amb grau de dificultat alt (P - 46)

9,000263,17 2.368,53

6 K4435111BQYH kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN ref. HEB-240 de la sèrie PERFILS de
CELSA , amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra
(P - 53)

865,2802,57 2.223,77

7 K4G21086 m3 Paredat de gruix variable de carreu de pedra recuperació de
dues cares vistes col·locada amb morter ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 58)

9,000975,53 8.779,77

8 K4GRRU01 m3 Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria, amb
pedres de recuperació col.locades amb morter mixt de ciment
blanc 1:1:7, seguint les proporcions, filades i disposició dels
paraments originals (P - 61)

2,000499,81 999,62

9 K4GRMB28 m2 Reparació superficial amb restitució de volum, d'element de pedra
amb morter per a reconstrucció de pedra de dos components,
armat amb xarxa de filferro de d'acer inoxidable (P - 60)

3,000151,86 455,58

10 K4F2B57G m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat,
HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 6 N/mm2 (P - 57)

1,800357,65 643,77

11 K81125L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra,
remolinat (P - 63)

6,00028,83 172,98

12 K45217D4 m3 Formigó per a mur, HA-25/F/10/I (blanc), de consistència fluida i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P -
54)

3,600320,08 1.152,29

13 K4C71010 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llinda amb puntal
metàl.lic telescòpic i tauló (P - 55)

6,00049,39 296,34

14 K4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic
de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues
cares, d'alçària <= 3 m (P - 56)

24,00034,29 822,96

CAPITOLTOTAL 01.02 19.410,91

ZONA PRESSUPOST  AMFITEATRE (FOSSA CENTRAL)01
CAPITOL INSTAL·LACIONS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K221U001 M3 Excavació per mètodes arqueològics, càrrega manual de terres
sobre camió o contenidor (P - 47)

34,80096,19 3.347,41

Euro
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2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 22)

58,0004,96 287,68

3 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb
material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 23)

17,40022,42 390,11

4 F2285H00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorres
per a protecció, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant (P - 24)

17,40053,70 934,38

5 FHNZU030 u Llumenera ambiental amb cos de fosa d'alumini injectat, difusor
de vidre transparent de borosilicat, entrada per prensa M-20,
fixació mitjançant cargols, pintat color negre, classe I, IP65, amb
làmpada de 100 w, tipus JBR de Carandini o similar, inclòs suport
de formigó H20/M/B/20 de dimensions 25x25x12.5, amb caixa de
connexions, làmpada col.locada fixada a suport, inclòs part
proporcional de conductor 2x2.5 mm2 per a connexió elèctrica,
pntada i numerada. (P-60) (P - 32)

35,000555,54 19.443,90

6 FG121A03 u Caixa estanca IP65 portamecanismes amb dos endolls tipus
Shuko 16 A II mes terra, i 1 endoll tipus VETAC 16 A III mes terra,
instal.lat adossat a suport de llumenera ambiental, inclòs
protecció magnetotèrmica, connexió i derivació de la linia
principal, tipus ELectroblock de Cima i similar. (P - 29)

9,00084,40 759,60

7 EG222800 m Tub flexible corrugat de PE, de 100 mm de diàmetre nominal i
4,50 m de gruix, interior llis de pe, amb grau de resistència al xoc
7, muntat com a canlització soterrada. (P-36) (P - 18)

275,0004,27 1.174,25

8 EG221511 M Tub flexible corrugat de pvc, de diàmetre nominal referència 21
amb grau de resistència al xoc 5 i encastat (P - 17)

68,0001,03 70,04

9 FG3K7352 m Conductor de seguretat autoextingible, 1000 V, lliure d'halogens,
nul·la emissió de gasos tòxics i baixa emissió de fums opacs de
secció 4x6 mm2, per a transport d'energia, muntat sota tub a
canalització soterrada (P - 31)

275,0009,04 2.486,00

10 FDK2A6D3 U Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigo h-150 i solera de mao calat sobre llit de sorra (P - 27)

2,000253,20 506,40

11 FDKZ3155 U Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col.locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 28)

2,00035,45 70,90

12 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'ampla, col.locada
al llarg de la trinxera a 20 cm per sobre de la canonada, per a
malla senyalitzadora. (P - 26)

180,0000,35 63,00

13 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 30)

120,0008,05 966,00

14 EGD1222E U Placa de connexió a terra d'acer galvanitzat de 500 x500x3 i
clavada a terra (P - 19)

8,00046,50 372,00

15 EGZOU011 U Retirada de punt de llum, amb part proporcional de línia i caixa
de connexions, de la façana amb la restauració de les zones
afectades de façana a l'aspecte actual, inclós transport fins a
maagtzem municipals (P - 20)

8,00050,83 406,64

16 EGZOU012 U Adeqüació quadre existent a les noves línies proposades a
projecte, amb la realització de connexions, cablejat de línies,
subministrament, col·locació i connexió de rellotge, interuptors i
proteccions, instal·lació de caixa de doble aïllament, inclos ajuts i
materials auxiliars.
 (P - 21)

1,0002.059,59 2.059,59

17 FNN2K558 u Bomba esgotament submergible per aigues residuals, pas de 70
mm, de 20 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 2,5
bar, Tipus Flygt CP-3085-MT/432 o similar, amb quadre elèctric
simple per a CP-3085, zocàl d'anclatge, canonada d'acer

2,0004.410,82 8.821,64

Euro
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galvanitzat 2'' de 5 metres, trampella d'accés, 3 interruptors de
nivell ENM-10, 1 vàvula AVK 06/30 DN-080 PN-16, 1 volant AVK
065-080, reducció fosa B-B Dn -100, 6 Juntes Yuntaflex, cargols,
arandela, 6 metres de canonada PE, instal·lada a arqueta i
connexionada a canonada d'impulsió (P - 33)

18 ED7FP10T M Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D 110 mm, de
PN6 i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962sobre solera
de formigó (P - 16)

105,00026,32 2.763,60

19 XPAUA001 PA Partida Alçada a justificar, segons pressupost de companyia, en
concepte de la conexió de la xarxa de sanejament a xarxa de
clavegueram existent. Inclou part proporcional de excavació de
rasa i enderroc/ reposició de paviment de vial existent (P - 0)

1,0001.384,99 1.384,99

CAPITOLTOTAL 01.03 46.308,13

ZONA PRESSUPOST  AMFITEATRE (FOSSA CENTRAL)01
CAPITOL GESTIÓ DE RESIDUS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E243ZBA1 m3 Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera
per a la càrrega a mà (P - 5)

148,94722,43 3.340,88

2 E2R341E0 m3 Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 6)

148,94732,85 4.892,91

3 K2RA7L00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 51)

148,94715,26 2.272,93

4 E2431120 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera
per a la càrrega a mà (P - 4)

9,00020,19 181,71

5 E2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal.lació
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat (P - 7)

9,00032,85 295,65

6 F2RA6360 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats
inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 25)

9,00015,80 142,20

CAPITOLTOTAL 01.04 11.126,28

ZONA PRESSUPOST  AMFITEATRE (FOSSA CENTRAL)01
CAPITOL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KBESS u Estudi de seguretat i salut de l'obra de l'amfiteatre de Tarragona
(P-124) (P - 0)

1,0002.430,00 2.430,00

CAPITOLTOTAL 01.05 2.430,00

Euro



 
 Memòria 
  

 

C/ Cervantes, 19, 2n                                                         Telf. 977 25 29 74 / Fax. 977 21 59 11                                              balcells-arq@balcells-arq.com 
 

 
 
 
 
El pressupost d’execució material puja la quantitat de cent vint-i-un mil set-cents cinquanta-dos euros 
amb cinquanta-sis cèntims (121.752,56.-€). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarragona, a 10 d’agost del 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miquel Balcells i Serra. Arquitecte    Eloi Balcells i Terés. Arquitecte
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NIVELL 2: CAPITOL Import
CAPITOL 01.00 IMPLANTACIÓ D'OBRA 3.712,00
CAPITOL 01.01 EVACUACIÓ D'AIGÜES i CONSOLIDACIÓ MURS 38.765,24
CAPITOL 01.02 CAMBRA ANEXA 19.410,91
CAPITOL 01.03 INSTAL·LACIONS 46.308,13
CAPITOL 01.04 GESTIÓ DE RESIDUS 11.126,28
CAPITOL 01.05 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 2.430,00

01 Pressupost  AMFITEATRE (Fossa central)Zona 121.752,56

121.752,56

NIVELL 1: ZONA Import
Zona 01 Pressupost AMFITEATRE (Fossa central) 121.752,56

121.752,56

Euro



 
 Memòria 
  

 

C/ Cervantes, 19, 2n                                                         Telf. 977 25 29 74 / Fax. 977 21 59 11                                              balcells-arq@balcells-arq.com 
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Pàg.:Data: 13/08/2009QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€6,33m2E2211011 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidorP- 1
(SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

€44,46M3E225AH70 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màximP- 2
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

€126,75M3E241CARR Trasllat i moviment de carreus de pedra dins l'obra amb mitjans manuals i amb petita maquinàriaP- 3
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€20,19m3E2431120 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a màP- 4
(VINT EUROS AMB DINOU CENTIMS)

€22,43m3E243ZBA1 Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a màP- 5
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

€32,85m3E2R341E0 Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

P- 6

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

€32,85m3E2R540E0 Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

P- 7

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

€143,32M2E44PASS Paviment de llistons de fusta de IPE de 14cm d'amplada i 2,6 cm de gruix tractada amb dos mans
d'oli de teka i muntada sobre rastrells de 40x 30 i llargada variable de fusta tropical-angelim
subjectada a l'estructura amb cargols metàl·lics antioxidants segons detalls.

P- 8

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

€31,27M2E5Z15A2B Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb escòria CEM
II/B-S/32,5, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

P- 9

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

€36,67ME5ZEPLAN Vora lliure de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm de gruix i 90 cm de desenvolupament, amb un
màxim de 5 plecs, col.locada amb fixacions mecàniques

P- 10

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

€5,38m2E7B451H0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col.locat
sense adherir

P- 11

(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

€12,55M2E7C26503 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit tipus IV segons UNE 92-110, de 50 mm de gruix i
classificació de la reacció al foc M-1, de densitat nominal 20 kg/m3, col.locades sense adherir

P- 12

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

€8,20ME7Z15MCA Mitjacanya per a circulació ràpida d'aigües de pluja de radi 5 cm, fet amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

P- 13

(VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)

€81,47M2E9S1U010 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de
20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col.locat

P- 14

(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

€8,09mED5A1500 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mmP- 15
(VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)

€26,32MED7FP10T Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D 110 mm, de PN6 i SN4 (4kN/m2) segons
norma UNE-EN-53962sobre solera de formigó

P- 16

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

€1,03MEG221511 Tub flexible corrugat de pvc, de diàmetre nominal referència 21 amb grau de resistència al xoc 5 i
encastat

P- 17

(UN EUROS AMB TRES CENTIMS)



Amfiteatre romà de Tarragona (fossa central)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€4,27mEG222800 Tub flexible corrugat de PE, de 100 mm de diàmetre nominal i 4,50 m de gruix, interior llis de pe,
amb grau de resistència al xoc 7, muntat com a canlització soterrada. (P-36)

P- 18

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

€46,50UEGD1222E Placa de connexió a terra d'acer galvanitzat de 500 x500x3  i clavada a terraP- 19
(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€50,83UEGZOU011 Retirada de punt de llum, amb part proporcional de línia i caixa de connexions, de la façana amb la
restauració de les zones afectades de façana a l'aspecte actual, inclós transport fins a maagtzem
municipals

P- 20

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

€2.059,59UEGZOU012 Adeqüació quadre existent a les noves línies proposades a projecte, amb la realització de
connexions, cablejat de línies, subministrament, col·locació i connexió de rellotge, interuptors i
proteccions, instal·lació de caixa de doble aïllament, inclos ajuts  i materials auxiliars.

P- 21

(DOS MIL CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€4,96m2F227500F Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m, amb compactació del 95% PMP- 22
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

€22,42m3F2285B0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

P- 23

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

€53,70m3F2285H00 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorres per a protecció, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

P- 24

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

€15,80m3F2RA6360 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 25

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

€0,35MFDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'ampla, col.locada al llarg de la trinxera a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.

P- 26

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€253,20UFDK2A6D3 Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigo h-150 i solera de mao calat
sobre llit de sorra

P- 27

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)

€35,45UFDKZ3155 Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 28

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€84,40uFG121A03 Caixa estanca IP65 portamecanismes amb dos endolls tipus Shuko 16 A II mes terra, i 1 endoll
tipus VETAC 16 A III mes terra, instal.lat adossat a suport de llumenera ambiental, inclòs protecció
magnetotèrmica, connexió i derivació de la linia principal, tipus ELectroblock de Cima i similar.

P- 29

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

€8,05mFG380902 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialmentP- 30
(VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)

€9,04mFG3K7352 Conductor de seguretat autoextingible, 1000 V, lliure d'halogens, nul·la emissió de gasos tòxics i
baixa emissió de fums opacs de secció 4x6 mm2, per a transport d'energia, muntat sota tub a
canalització soterrada

P- 31

(NOU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

€555,54uFHNZU030 Llumenera ambiental amb cos de fosa d'alumini injectat, difusor de vidre transparent de borosilicat,
entrada per prensa M-20, fixació mitjançant cargols, pintat color negre, classe I, IP65, amb làmpada
de 100 w, tipus JBR de Carandini o similar, inclòs suport de formigó H20/M/B/20 de dimensions
25x25x12.5, amb caixa de connexions, làmpada col.locada fixada a suport, inclòs part proporcional
de conductor 2x2.5 mm2 per a connexió elèctrica, pntada i numerada. (P-60)

P- 32

(CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)



Amfiteatre romà de Tarragona (fossa central)

Pàg.:Data: 13/08/2009QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€4.410,82uFNN2K558 Bomba esgotament submergible per aigues residuals, pas de 70 mm, de 20 m3/h de cabal, com a
màxim, de pressió màxima 2,5 bar, Tipus Flygt CP-3085-MT/432 o similar, amb quadre elèctric
simple per a CP-3085, zocàl d'anclatge, canonada d'acer galvanitzat 2'' de 5 metres, trampella
d'accés, 3 interruptors de nivell ENM-10, 1 vàvula AVK 06/30 DN-080 PN-16, 1 volant AVK
065-080, reducció fosa B-B Dn -100, 6 Juntes Yuntaflex, cargols, arandela, 6 metres de canonada
PE, instal·lada a arqueta i connexionada a canonada d'impulsió

P- 33

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€5,06kgG4445111BQX3 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref. IPN-120 de la sèrie PERFILS de
CELSA , amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra

P- 34

(CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)

€934,93UGD5KJ298 Caixa per a interceptor de 600x100 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 35

(NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€88,15mGD5Z6K35 Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de tub d'acer galvanitzat de 60x40x3 mm i 2 traves
intermitjes longitudinals del mateix perfil, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 36

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

€113,33uGDB18460 Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 mP- 37
(CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

€266,11mGDD2A525 Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 38

(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

€81,45hI12AG13G Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en puntaP- 39
(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

€10,20m2K1213251 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

P- 40

(DEU EUROS AMB VINT CENTIMS)

€0,14m2K1215250 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

P- 41

(ZERO EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

€21,41uK1661310 Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostraP- 42
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

€5.062,50UK1A1U009 Documentació de la intervenció arqueològica, amb informe preliminar amb memòria, annexos amb
inventari, documentació gràfica, plànols, base fotogràfica i estratigrafíes del material aqueòlogic
dels edificis analitzats i de les excavacions realitzades, segons plec de condicions tècniques del
Servei de Patrimoni Arquitecònic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

P- 43

(CINC MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€177,75UK1A2U002 Jornada de tècnic arqueòleg a buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a
la realització del informe final

P- 44

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€0,06M2K1A2Z001 Prospecció arqueològica superficial en terreny obert, sense calesP- 45
(ZERO EUROS AMB SIS CENTIMS)
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€263,17m3K2142GB3 Desmuntatge de mur, de carreus, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i
aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb
grau de dificultat alt

P- 46

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB DISSET CENTIMS)

€96,19M3K221U001 Excavació per mètodes arqueològics, càrrega manual de terres sobre camió o contenidorP- 47
(NORANTA-SIS EUROS AMB DINOU CENTIMS)

€114,35M3K2231213 Excavació de recalçats, de fondària com a màxim 1.5 m, en terreny fluix, amb mitjans manuals i les
terres deixades a la vora

P- 48

(CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€16,71m3K2251772 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN

P- 49

(SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

€46,18M3K225BS70 Estesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3.5 mm, en
tongades de fins a 10 cm

P- 50

(QUARANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

€15,26m3K2RA7L00 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 51

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

€1.690,90M3K33ZU001 Ataconat en recalçats amb morter expansiu, previ taponat superficial amb pasta de guix i massilla,
inclou la posterior eliminació del guix, retirada de runa i neteja final, considerant un grau de dificultat
normal

P- 52

(MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

€2,57kgK4435111BQYH Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref. HEB-240 de la sèrie PERFILS de CELSA ,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra

P- 53

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€320,08m3K45217D4 Formigó per a mur, HA-25/F/10/I (blanc), de consistència fluida i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

P- 54

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€49,39mK4C71010 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llinda amb puntal metàl.lic telescòpic i taulóP- 55
(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

€34,29m2K4D22A03 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de 50x200 cm, per a murs de
base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

P- 56

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

€357,65m3K4F2B57G Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm,
per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

P- 57

(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

€975,53m3K4G21086 Paredat de gruix variable de carreu de pedra recuperació de dues cares vistes col·locada amb
morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 58

(NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

€128,75MK4G211FN Muret de contenció amb paredat de gruix variable de carreu de pedra calcària, d'una cara vista
col.locada amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 59

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€151,86m2K4GRMB28 Reparació superficial amb restitució de volum, d'element de pedra amb morter per a reconstrucció
de pedra de dos components, armat amb xarxa de filferro de d'acer inoxidable

P- 60

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
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€499,81m3K4GRRU01 Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria, amb pedres de recuperació col.locades
amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7, seguint les proporcions, filades i disposició dels paraments
originals

P- 61

(QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

€20,71m2K7537PBL Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura
de malla de polièster, col.locada sense adherir al suport

P- 62

(VINT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

€28,83m2K81125L2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra, remolinat

P- 63

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

€66,52m2K93617B0 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm

P- 64

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
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m2E2211011 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

P- 1  €6,33

Altres conceptes 6,33 €

M3E225AH70 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màximP- 2  €44,46

B035U001 Palet de riera de d 32/40 mm €33,31800
Altres conceptes 11,14 €

M3E241CARR Trasllat i moviment de carreus de pedra dins l'obra amb mitjans manuals i
amb petita maquinària

P- 3  €126,75

Altres conceptes 126,75 €

m3E2431120 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la
càrrega a mà

P- 4  €20,19

Altres conceptes 20,19 €

m3E243ZBA1 Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la
càrrega a mà

P- 5  €22,43

Altres conceptes 22,43 €

m3E2R341E0 Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

P- 6  €32,85

Altres conceptes 32,85 €

m3E2R540E0 Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

P- 7  €32,85

Altres conceptes 32,85 €

M2E44PASS Paviment de llistons de fusta de IPE de 14cm d'amplada i 2,6 cm de gruix
tractada amb dos mans d'oli de teka i muntada sobre rastrells de 40x 30 i
llargada variable de fusta tropical-angelim subjectada a l'estructura amb
cargols metàl·lics antioxidants segons detalls.

P- 8  €143,32

B9QAU020 Post de fusta de teka o similars, de 30 mm de gruix i fins 120 mm d'amplària €59,68300
Altres conceptes 83,64 €

M2E5Z15A2B Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment
pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat
remolinat

P- 9  €31,27

Altres conceptes 31,27 €

ME5ZEPLAN Vora lliure de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm de gruix i 90 cm de
desenvolupament, amb un màxim de 5 plecs, col.locada amb fixacions
mecàniques

P- 10  €36,67

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera €0,85000
B5ZEU100 Planxa d'acer prelacat de 0,8 mm de gruix i 90 cm de desenvolupament, amb

5 plecs com a màxim
€20,65450

Altres conceptes 15,17 €

m2E7B451H0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a
300 g/m2, col.locat sense adherir

P- 11  €5,38

B7B151H0 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 275 a
300 g/m2

€2,17800

Altres conceptes 3,20 €

M2E7C26503 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit tipus IV segons UNE 92-110, de
50 mm de gruix i classificació de la reacció al foc M-1, de densitat nominal 20
kg/m3, col.locades sense adherir

P- 12  €12,55

B7C26500 Planxa de poliestirè expandit tipus IV segons UNE 92-110, de 50 mm de
gruix i classificació de la reacció al foc M-1, de densitat nominal 20 kg/m3

€1,66950
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Altres conceptes 10,88 €

ME7Z15MCA Mitjacanya per a circulació ràpida d'aigües de pluja de radi 5 cm, fet amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

P- 13  €8,20

Altres conceptes 8,20 €

M2E9S1U010 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines portants de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col.locat

P- 14  €81,47

B0B5U010 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, formada per
platines portants de 20x2 mm

€50,99530

Altres conceptes 30,47 €

mED5A1500 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mmP- 15  €8,09

BD5A2D00 Tub circular ranurat de PVC de D 125 mm €2,73000
Altres conceptes 5,36 €

MED7FP10T Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D 110 mm, de PN6 i SN4
(4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962sobre solera de formigó

P- 16  €26,32

BD13B720 Tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN-1329, de D 110 mm i de llargària 1 m, per a encolar

€8,98750

BDW3B800 Accessori genèric per a tub de PVC, D 110 mm €2,22090
BDY3B800 Element de muntatge per a tub de PVC, D 110 mm €0,27000

Altres conceptes 14,84 €

MEG221511 Tub flexible corrugat de pvc, de diàmetre nominal referència 21 amb grau de
resistència al xoc 5 i encastat

P- 17  €1,03

BG221510 TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL
XOC 5

€0,15626

Altres conceptes 0,87 €

mEG222800 Tub flexible corrugat de PE, de 100 mm de diàmetre nominal i 4,50 m de
gruix, interior llis de pe, amb grau de resistència al xoc 7, muntat com a
canlització soterrada. (P-36)

P- 18  €4,27

BG222800 Tub flexible corrugat de pe, de 100 mm de diàmetre nominal i 4,50 m de
gruix, interior llis de pe, amb graqu de resistència al xoc 7, muntat com a
canalització soterrada

€1,61672

Altres conceptes 2,65 €

UEGD1222E Placa de connexió a terra d'acer galvanitzat de 500 x500x3  i clavada a terraP- 19  €46,50

BGD12220 Placa de connexió a terra d'acer galvanitzat de 500x500x3 i clavada a terra €27,00000
BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra €4,39000

Altres conceptes 15,11 €

UEGZOU011 Retirada de punt de llum, amb part proporcional de línia i caixa de
connexions, de la façana amb la restauració de les zones afectades de
façana a l'aspecte actual, inclós transport fins a maagtzem municipals

P- 20  €50,83

BGZOU020 Retirada de línia i accessoris de façana €4,00000
BGZOU021 Materials per a reposició façana al seu estat natural €9,00000

Altres conceptes 37,83 €

UEGZOU012 Adeqüació quadre existent a les noves línies proposades a projecte, amb la
realització de connexions, cablejat de línies, subministrament, col·locació i
connexió de rellotge, interuptors i proteccions, instal·lació de caixa de doble
aïllament, inclos ajuts  i materials auxiliars.

P- 21  €2.059,59

BG121A00 Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 540x270x210 mm €61,92000
BG415D99 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA

corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE_EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE_EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€96,80000
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BG4242JH Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat

nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construit segons
les especificacions de la norma UNE_EN 61008, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

€543,70000

BG473340 Interruptor manual de 20 A, tripolar, de comandament €138,30000
BHT11120 Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl.lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lux

de sensibilitat, de tipus 1, per a 220 V de tensió
€64,89000

FG4113CE Interruptor automàtic magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, tripolar més neutre (4P), de 4500 A de poder de tall segons UNE
20-317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

€246,55500

FG42429H Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construit segons les
especificacions de la norma UNE_EN 61008, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

€350,78500

Altres conceptes 556,64 €

m2F227500F Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m, amb compactació
del 95% PM

P- 22  €4,96

Altres conceptes 4,96 €

m3F2285B0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material
seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

P- 23  €22,42

Altres conceptes 22,42 €

m3F2285H00 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb sorres per a
protecció, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

P- 24  €53,70

B0311010 Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons €35,10500
Altres conceptes 18,60 €

m3F2RA6360 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts amb
una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 25  €15,80

B2RA6360 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts amb
una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€14,04000

Altres conceptes 1,76 €

MFDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'ampla, col.locada al llarg de la
trinxera a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.

P- 26  €0,35

BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària €0,11220
Altres conceptes 0,24 €

UFDK2A6D3 Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigo h-150 i
solera de mao calat sobre llit de sorra

P- 27  €253,20

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm €174,60000
B0604220 FORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA

DEL GRANULAT 20 MM
€24,06603

B0DF8H0A Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a
150 usos

€1,67000

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir €1,52000
Altres conceptes 51,34 €

UFDKZ3155 Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de
25 kg de pes, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 28  €35,45

BDKZ3150 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes

€16,86000

Altres conceptes 18,59 €
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uFG121A03 Caixa estanca IP65 portamecanismes amb dos endolls tipus Shuko 16 A II
mes terra, i 1 endoll tipus VETAC 16 A III mes terra, instal.lat adossat a suport
de llumenera ambiental, inclòs protecció magnetotèrmica, connexió i derivació
de la linia principal, tipus ELectroblock de Cima i similar.

P- 29  €84,40

BG121A01 Caixa estanca IP65 portamecanismes amb dos endolls tipus Shuko 16 A II
mes terra, i 1 endoll tipus CETAC 16 A III mes terra, instal.lat adossat a
suport de llumenera ambiental, inclòs protecció magnetotèrmica, connexió i
derivació de la linia principal, tipus Electroblock de Cima i similar.

€58,00000

BGW12000 Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament €6,36000
Altres conceptes 20,04 €

mFG380902 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialmentP- 30  €8,05

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 €1,52000
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus €0,38000

Altres conceptes 6,15 €

mFG3K7352 Conductor de seguretat autoextingible, 1000 V, lliure d'halogens, nul·la
emissió de gasos tòxics i baixa emissió de fums opacs de secció 4x6 mm2,
per a transport d'energia, muntat sota tub a canalització soterrada

P- 31  €9,04

BG3K8350 onductor de seguretat autoextingible, 1000 V, lliure d'halogens, nul·la emissió
de gasos tòxics i baixa emissió de fums opacs de secció 4x6 mm2, per a
transport d'energia, muntat sota tub a canalització soterrada

€4,24000

BGW3K000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de seguretat autoextingibles €0,38000
Altres conceptes 4,42 €

uFHNZU030 Llumenera ambiental amb cos de fosa d'alumini injectat, difusor de vidre
transparent de borosilicat, entrada per prensa M-20, fixació mitjançant
cargols, pintat color negre, classe I, IP65, amb làmpada de 100 w, tipus JBR
de Carandini o similar, inclòs suport de formigó H20/M/B/20 de dimensions
25x25x12.5, amb caixa de connexions, làmpada col.locada fixada a suport,
inclòs part proporcional de conductor 2x2.5 mm2 per a connexió elèctrica,
pntada i numerada. (P-60)

P- 32  €555,54

BG153932 Caixa de derivació quadrada de palnxa d'acer, de 125 x 125 mm, amb grau
de protecció antihumitat i per a muntar superficialment

€10,30000

BG221610 tub flexible corrugat de PVC, amb grau de resistència al xoc 5 €0,19833
BG3K5351 Conductor de seguretat autoextingible, 1000 V, lliure d'halogens, nul.la

emisió de gasos tòxics i baixa emissió de fums opacvs, de secció 3x2.5
mm2, per a transport d'energia.

€1,80000

BHNZU012 Caixa de connexions tipus df 20/4 fusibles €6,86999
BHNZU013 numeració tipus €3,15531
BHZZU120 Llumenera ambiental amb cos de fosa d'alumini injectat, difusor de vidre

transparent de borosilicat, entrada per prensa M-20, fixació mitjançant
cargols, pintat color negre, classe I, Ip65, amb làmpada de 100 w, tipus JBR
de Carandini o similar.

€391,11000

Altres conceptes 142,11 €

uFNN2K558 Bomba esgotament submergible per aigues residuals, pas de 70 mm, de 20
m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 2,5 bar, Tipus Flygt
CP-3085-MT/432 o similar, amb quadre elèctric simple per a CP-3085, zocàl
d'anclatge, canonada d'acer galvanitzat 2'' de 5 metres, trampella d'accés, 3
interruptors de nivell ENM-10, 1 vàvula AVK 06/30 DN-080 PN-16, 1 volant
AVK 065-080, reducció fosa B-B Dn -100, 6 Juntes Yuntaflex, cargols,
arandela, 6 metres de canonada PE, instal·lada a arqueta i connexionada a
canonada d'impulsió

P- 33  €4.410,82

BNN2K551 Bomba esgotament submergible per aigues residuals, pas de 70 mm, de 20
m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 2,5 bar, Tipus Flygt
CP-3085-MT/432 o similar, amb quadre elèctric simple per a CP-3085, zocàl
d'anclatge, canonada d'acer galvanitzat 2'' de 5 metres, trampella d'accés, 3
interruptors de nivell ENM-10, 1 vàvula AVK 06/30 DN-080 PN-16, 1 volant
AVK 065-080, reducció fosa B-B Dn -100, 6 Juntes Yuntaflex, cargols,
arandela, 6 metres de canonada PE, instal·lada a arqueta i connexionada a
canonada d'impulsió

€3.579,21000
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Altres conceptes 831,61 €

kgG4445111BQX3 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN
ref. IPN-120 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra

P- 34  €5,06

B44Z5011BQX3 Perfil IPN-120 d'acer laminat en calent, ref. IPN-120 de la sèrie PERFILS de
CELSA

€3,87000

Altres conceptes 1,19 €

UGD5KJ298 Caixa per a interceptor de 600x100 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 35  €934,93

B0111000 Aigua €0,02360
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€6,98340

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

€86,37600

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir €209,00000
Altres conceptes 632,55 €

mGD5Z6K35 Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de tub d'acer galvanitzat de
60x40x3 mm i 2 traves intermitjes longitudinals del mateix perfil, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 36  €88,15

BD5Z6K30 Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de tub d'acer galvanitzat de
60x40x3 mm i 2 traves intermitjes longitudinals del mateix perfil

€65,75000

Altres conceptes 22,40 €

uGDB18460 Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 mP- 37  €113,33

B064E21C Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+Qa

€64,13331

Altres conceptes 49,20 €

mGDD2A525 Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 38  €266,11

B0111000 Aigua €0,00944
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
€2,32780

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir €28,88912
Altres conceptes 234,88 €

hI12AG13G Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en puntaP- 39  €81,45

Altres conceptes 81,45 €

m2K1213251 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km

P- 40  €10,20

Altres conceptes 10,20 €

m2K1215250 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

P- 41  €0,14
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B0Y15250 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments

de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

€0,12000

Altres conceptes 0,02 €

uK1661310 Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a
recollida de mostra

P- 42  €21,41

Altres conceptes 21,41 €

UK1A1U009 Documentació de la intervenció arqueològica, amb informe preliminar amb
memòria, annexos amb inventari, documentació gràfica, plànols, base
fotogràfica i estratigrafíes del material aqueòlogic dels edificis analitzats i de
les excavacions realitzades, segons plec de condicions tècniques del Servei
de Patrimoni Arquitecònic del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya

P- 43  €5.062,50

B1A1U009 Documentació de la intervenció arqueològica, amb informe preliminar amb
memòria, annexos amb inventari, documentació gràfica, plànols, base
fotogràfica i estratigrafíes del material aqueologic dels edificis analitzats i de
les excavacions realitzades, segons plec de condicions tècniques del Servei
de Patrimoni Arquitecònic del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya

€4.500,00000

Altres conceptes 562,50 €

UK1A2U002 Jornada de tècnic arqueòleg a buidats o extraccions de terres i runes, amb la
presa de dades per a la realització del informe final

P- 44  €177,75

Altres conceptes 177,75 €

M2K1A2Z001 Prospecció arqueològica superficial en terreny obert, sense calesP- 45  €0,06

Altres conceptes 0,06 €

m3K2142GB3 Desmuntatge de mur, de carreus, fet per restaurador, amb mitjans manuals,
numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt

P- 46  €263,17

Altres conceptes 263,17 €

M3K221U001 Excavació per mètodes arqueològics, càrrega manual de terres sobre camió o
contenidor

P- 47  €96,19

Altres conceptes 96,19 €

M3K2231213 Excavació de recalçats, de fondària com a màxim 1.5 m, en terreny fluix, amb
mitjans manuals i les terres deixades a la vora

P- 48  €114,35

Altres conceptes 114,35 €

m3K2251772 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins
a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN

P- 49  €16,71

Altres conceptes 16,71 €

M3K225BS70 Estesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera de pedra
calcària, de 0 a 3.5 mm, en tongades de fins a 10 cm

P- 50  €46,18

B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3.5 mm €30,99100
Altres conceptes 15,19 €

m3K2RA7L00 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 51  €15,26

B2RA7L00 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€13,56000
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Altres conceptes 1,70 €

M3K33ZU001 Ataconat en recalçats amb morter expansiu, previ taponat superficial amb
pasta de guix i massilla, inclou la posterior eliminació del guix, retirada de runa
i neteja final, considerant un grau de dificultat normal

P- 52  €1.690,90

B0716000 Morter expansiu €1.393,80000
B09Z0001 Broquet d´injecció per a resines €3,70000
B7J500C0 Massilla de resines epoxi €22,54000

Altres conceptes 270,86 €

kgK4435111BQYH Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN
ref. HEB-240 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra

P- 53  €2,57

B44Z5011BQYH Perfil HEB-240 d'acer laminat en calent, ref. HEB-240 de la sèrie PERFILS
de CELSA

€1,02000

Altres conceptes 1,55 €

m3K45217D4 Formigó per a mur, HA-25/F/10/I (blanc), de consistència fluida i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

P- 54  €320,08

B064E21C Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+Qa

€266,91175

Altres conceptes 53,17 €

mK4C71010 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llinda amb puntal metàl.lic
telescòpic i tauló

P- 55  €49,39

B0A31000 Clau acer €0,06450
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €1,02000
B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d´alçària i 150 usos €0,13660

Altres conceptes 48,17 €

m2K4D22A03 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic de 50x200
cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

P- 56  €34,29

B0A31000 Clau acer €0,12990
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,76296
B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d´alçària i 150 usos €0,06898
B0D81580 Plafó metàl.lic de 50x200 cm per a 50 usos €1,35966
B0DZA000 Desencofrant €0,20400
B0DZP500 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x200 cm €0,45000

Altres conceptes 31,31 €

m3K4F2B57G Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col.locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i
amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

P- 57  €357,65

B0F1F2A1 Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

€63,56880

Altres conceptes 294,08 €

m3K4G21086 Paredat de gruix variable de carreu de pedra recuperació de dues cares
vistes col·locada amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

P- 58  €975,53

Altres conceptes 975,53 €

MK4G211FN Muret de contenció amb paredat de gruix variable de carreu de pedra
calcària, d'una cara vista col.locada amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

P- 59  €128,75

Altres conceptes 128,75 €
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m2K4GRMB28 Reparació superficial amb restitució de volum, d'element de pedra amb morter
per a reconstrucció de pedra de dos components, armat amb xarxa de filferro
de d'acer inoxidable

P- 60  €151,86

B071T200 Morter per a reconstrucció superficial de pedra natural, de dos components €61,44000
B0A25MXD Malla ondulada de filferros d'acer inoxidable de 100 mm de pas de malla i de

D=2 mm
€21,78000

Altres conceptes 68,64 €

m3K4GRRU01 Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria, amb pedres de
recuperació col.locades amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7, seguint les
proporcions, filades i disposició dels paraments originals

P- 61  €499,81

Altres conceptes 499,81 €

m2K7537PBL Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la
intempèrie, amb armadura de malla de polièster, col.locada sense adherir al
suport

P- 62  €20,71

B7422FMP Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,5 mm i amb
armadura de malla de polièster

€10,78110

Altres conceptes 9,93 €

m2K81125L2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra, remolinat

P- 63  €28,83

Altres conceptes 28,83 €

m2K93617B0 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, de gruix 15 cm

P- 64  €66,52

B065910C Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€32,86988

Altres conceptes 33,65 €



 
 Memòria 
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,12000H Arqueòleg directorA010A000

 €19,75000H Arqueòleg tècnicA010A100

 €27,04000h Conservador- restaurador director de la intervencióA010V010

 €20,05000h Conservador-restauradorA010V050

 €22,17000H Oficial 1aA0121000

 €22,17000H Oficial 1a paletaA0122000

 €22,17000H Oficial 1a encofradorA0123000

 €21,32000H Oficial 1a picapedrerA0126000

 €22,17000H Oficial 1a col.locadorA0127000

 €22,54000H Oficial 1a fusterA012A000

 €22,52000H Oficial 1a manyàA012F000

 €22,90000H Oficial 1a electricistaA012H000

 €22,90000H Oficial 1a muntadorA012M000

 €17,23000H Oficial 1a d´obra públicaA012N000

 €19,79000H Ajudant encofradorA0133000

 €19,04000H Ajudant picapedrerA0136000

 €19,79000H Ajudant col.locadorA0137000

 €19,95000H Ajudant fusterA013A000

 €19,87000H Ajudant manyàA013F000

 €19,76000H Ajudant electricistaA013H000

 €19,79000H Ajudant muntadorA013M000

 €18,48000H ManobreA0140000

 €18,48000H Manobre guixaireA0149000

 €19,56000H Manobre especialistaA0150000
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 €62,98000h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWC1311120

 €47,51000H Retroexcavadora petitaC1315010

 €67,87000H Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €55,15000h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €9,64000h Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €36,31000H Camió per a transport de 7 tC1501700

 €43,80000h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €19,94000H Dúmper d´1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulicC1505120

 €72,40000h Grua autopropulsada de 20 tC150G900

 €1,99000H Formigonera de 165 lC1705600

 €29,20000m3 Subministrament i recollida de residus inerts o no especials
amb contenidor metàl.lic de 5 m3 de capacitat

C1RA2500

 €4,26000h Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual, per aire
calent

C200L000

 €1,33000H Equip d´injecció manual de resinesC200V000
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 €1,18000M3 AiguaB0111000

 €20,65000T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €18,23000T Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3.5 mmB0311500

 €23,21000T Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €14,55000T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mmB0312500

 €134,75000t Sorra de marbre blancB0313000

 €18,68000T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

B0331Q10

 €18,51000T Palet de riera de d 32/40 mmB035U001

 €28,85000M3 Pedra calcària per a maçoneriaB0432100

 €116,39000t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €69,95000T Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsB0514301

 €176,48000t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B051E201

 €0,09000KG Guix YGB0521100

 €0,09000KG Calç aèria CL 90 per a construccióB0532310

 €42,22110M3 FORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

B0604220

 €71,98000m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €248,29000m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

B064E21C

 €212,75000m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B065910C

 €0,69000KG Morter expansiuB0716000

 €1,28000kg Morter per a reconstrucció superficial de pedra natural, de
dos components

B071T200

 €3,32000kg Colorant en pols per a morterB0818110

 €0,37000U Broquet d´injecció per a resinesB09Z0001

 €21,78000m2 Malla ondulada de filferros d'acer inoxidable de 100 mm de
pas de malla i de D=2 mm

B0A25MXD

 €1,29000KG Clau acerB0A31000
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 €0,17000U Cargol autoroscant amb volanderaB0A5AA00

 €49,51000M2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla,
formada per platines portants de 20x2 mm

B0B5U010

 €0,51000M Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €6,83000CU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d´alçària i 150 usosB0D625A0

 €1,24000m2 Plafó metàl.lic de 50x200 cm per a 50 usosB0D81580

 €1,67000u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

B0DF8H0A

 €2,55000l DesencofrantB0DZA000

 €0,45000u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x200 cm

B0DZP500

 €0,19000U Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirB0F1D2A1

 €0,27000u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1F2A1

 €0,12000m2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada
per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

B0Y15250

 €4.500,00000U Documentació de la intervenció arqueològica, amb informe
preliminar amb memòria, annexos amb inventari,
documentació gràfica, plànols, base fotogràfica i
estratigrafíes del material aqueologic dels edificis analitzats i
de les excavacions realitzades, segons plec de condicions
tècniques del Servei de Patrimoni Arquitecònic del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

B1A1U009

 €14,04000m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus
barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA6360

 €13,56000m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7L00

 €3,87000kg Perfil IPN-120 d'acer laminat en calent, ref. IPN-120 de la
sèrie PERFILS de CELSA

B44Z5011BQX3

 €1,02000kg Perfil HEB-240 d'acer laminat en calent, ref. HEB-240 de la
sèrie PERFILS de CELSA

B44Z5011BQYH

 €20,45000M Planxa d'acer prelacat de 0,8 mm de gruix i 90 cm de
desenvolupament, amb 5 plecs com a màxim

B5ZEU100

 €8,91000m2 Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,5
mm i amb armadura de malla de polièster

B7422FMP
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 €1,98000m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2

B7B151H0

 €1,59000M2 Planxa de poliestirè expandit tipus IV segons UNE 92-110,
de 50 mm de gruix i classificació de la reacció al foc M-1, de
densitat nominal 20 kg/m3

B7C26500

 €11,27000KG Massilla de resines epoxiB7J500C0

 €1.193,66000M3 Post de fusta de teka o similars, de 30 mm de gruix i fins 120
mm d'amplària

B9QAU020

 €7,19000M Tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN-1329, de D 110 mm i de llargària 1 m, per a
encolar

BD13B720

 €2,60000M Tub circular ranurat de PVC de D 125 mmBD5A2D00

 €65,75000m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de tub d'acer
galvanitzat de 60x40x3 mm i 2 traves intermitjes longitudinals
del mateix perfil

BD5Z6K30

 €0,11000m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplàriaBDGZU010

 €16,86000u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes

BDKZ3150

 €6,73000U Accessori genèric per a tub de PVC, D 110 mmBDW3B800

 €0,27000U Element de muntatge per a tub de PVC, D 110 mmBDY3B800

 €61,92000u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
540x270x210 mm

BG121A00

 €58,00000u Caixa estanca IP65 portamecanismes amb dos endolls tipus
Shuko 16 A II mes terra, i 1 endoll tipus CETAC 16 A III mes
terra, instal.lat adossat a suport de llumenera ambiental,
inclòs protecció magnetotèrmica, connexió i derivació de la
linia principal, tipus Electroblock de Cima i similar.

BG121A01

 €10,30000u Caixa de derivació quadrada de palnxa d'acer, de 125 x 125
mm, amb grau de protecció antihumitat i per a muntar
superficialment

BG153932

 €0,15626M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, AMB GRAU DE
RESISTÈNCIA AL XOC 5

BG221510

 €0,19833m tub flexible corrugat de PVC, amb grau de resistència al xoc
5

BG221610

 €1,61672m Tub flexible corrugat de pe, de 100 mm de diàmetre nominal i
4,50 m de gruix, interior llis de pe, amb graqu de resistència
al xoc 7, muntat com a canalització soterrada

BG222800

 €1,52000m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €1,80000m Conductor de seguretat autoextingible, 1000 V, lliure
d'halogens, nul.la emisió de gasos tòxics i baixa emissió de
fums opacvs, de secció 3x2.5 mm2, per a transport
d'energia.

BG3K5351
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 €4,24000m onductor de seguretat autoextingible, 1000 V, lliure
d'halogens, nul·la emissió de gasos tòxics i baixa emissió de
fums opacs de secció 4x6 mm2, per a transport d'energia,
muntat sota tub a canalització soterrada

BG3K8350

 €40,15000u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 15 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, tripolar més neutre (4P), de 4500 A de
poder de tall segons UNE 20-317, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4113CE

 €19,36000u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE_EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE_EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415D99

 €57,82000u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat,
de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construit segons les
especificacions de la norma UNE_EN 61008, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG42429H

 €108,74000u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de
sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construit segons
les especificacions de la norma UNE_EN 61008, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4242JH

 €27,66000u Interruptor manual de 20 A, tripolar, de comandamentBG473340

 €27,00000u Placa de connexió a terra d'acer galvanitzat de 500x500x3 i
clavada a terra

BGD12220

 €6,36000u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllamentBGW12000

 €0,38000u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusBGW38000

 €0,38000u Part proporcional d'accessoris per a conductors de seguretat
autoextingibles

BGW3K000

 €0,40000u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGW41000

 €0,37000u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsBGW42000

 €4,39000u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

BGYD1000

 €0,20000M Retirada de línia i accessoris de façanaBGZOU020

 €9,00000U Materials per a reposició façana al seu estat naturalBGZOU021

 €6,86999u Caixa de connexions tipus df 20/4 fusiblesBHNZU012

 €3,15531u numeració tipusBHNZU013

 €64,89000u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl.lula de sulfur de
cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de tipus 1, per a 220 V
de tensió

BHT11120
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 €391,11000u Llumenera ambiental amb cos de fosa d'alumini injectat,
difusor de vidre transparent de borosilicat, entrada per
prensa M-20, fixació mitjançant cargols, pintat color negre,
classe I, Ip65, amb làmpada de 100 w, tipus JBR de
Carandini o similar.

BHZZU120

 €3.579,21000u Bomba esgotament submergible per aigues residuals, pas de
70 mm, de 20 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió
màxima 2,5 bar, Tipus Flygt CP-3085-MT/432 o similar, amb
quadre elèctric simple per a CP-3085, zocàl d'anclatge,
canonada d'acer galvanitzat 2'' de 5 metres, trampella
d'accés, 3 interruptors de nivell ENM-10, 1 vàvula AVK 06/30
DN-080 PN-16, 1 volant AVK 065-080, reducció fosa B-B Dn
-100, 6 Juntes Yuntaflex, cargols, arandela, 6 metres de
canonada PE, instal·lada a arqueta i connexionada a
canonada d'impulsió

BNN2K551
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 €75,79140M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

D060M021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,51600/R 19,560001,100A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 21,51600 21,51600
Maquinària:

1,19400/R 1,990000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,19400 1,19400
Materials:

0,212401,180000,180B0111000 =xAiguaM3
13,4225020,650000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsT
28,9540018,680001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20

mm, per a formigons
T

10,4925069,950000,150B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsT

Subtotal... 53,08140 53,08140

COST DIRECTE 75,79140

75,79140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,25475m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporvió en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

 €76,50880M3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de
pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,56000/R 19,560001,000A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 19,56000 19,56000
Maquinària:

1,39300/R 1,990000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,39300 1,39300
Materials:

0,236001,180000,200B0111000 =xAiguaM3
37,8323023,210001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT
17,4875069,950000,250B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsT

Subtotal... 55,55580 55,55580

COST DIRECTE 76,50880
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 €107,71805M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç
i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,53800/R 19,560001,050A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 20,53800 20,53800
Maquinària:

1,44275/R 1,990000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,44275 1,44275
Materials:

0,236001,180000,200B0111000 =xAiguaM3
35,5113023,210001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT
13,9900069,950000,200B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacsT
36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90 per a construccióKG

Subtotal... 85,73730 85,73730

COST DIRECTE 107,71805

107,71805COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €115,78013m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,53800/R 19,560001,050A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 20,53800 20,53800
Maquinària:

1,44275/R 1,990000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,44275 1,44275
Materials:

0,236001,180000,200B0111000 =xAiguaM3
32,0298023,210001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a mortersT
44,22820116,390000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

17,100000,09000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90 per a construccióKG

Subtotal... 93,59400 93,59400
Altres:

% 0,2053820,538001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,20538 0,20538
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COST DIRECTE 115,78013

115,78013COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €337,27100m3 Morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta BL, calç i
sorra de marbre blanc amb colorant i 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D071L6C1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,45000/R 19,560001,250A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 24,45000 24,45000
Maquinària:

1,39300/R 1,990000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,39300 1,39300
Materials:

0,236001,180000,200B0111000 =xAiguaM3
227,72750134,750001,690B0313000 =xSorra de marbre blanct

44,12000176,480000,250B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

22,500000,09000250,000B0532310 =xCalç aèria CL 90 per a construccióKG
16,600003,320005,000B0818110 =xColorant en pols per a morterkg

Subtotal... 311,18350 311,18350
Altres:

% 0,2445024,450001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,24450 0,24450

COST DIRECTE 337,27100

337,27100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,18800M3 Pasta de guix YGD07J1100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
18,48000/R 18,480001,000A0149000 =xManobre guixaireH

Subtotal... 18,48000 18,48000
Materials:

0,708001,180000,600B0111000 =xAiguaM3
72,000000,09000800,000B0521100 =xGuix YGKG

Subtotal... 72,70800 72,70800

COST DIRECTE 91,18800
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91,18800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €476,84120m3 Carreu de pedra recuperació per a maçoneriaD6117001 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
319,80000/R 21,3200015,000A0126000 =xOficial 1a picapedrerH
152,32000/R 19,040008,000A0136000 =xAjudant picapedrerH

Subtotal... 472,12000 472,12000
Altres:

% 4,72120472,120001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 4,72120 4,72120

COST DIRECTE 476,84120

476,84120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €964,14750M3 Carreu de pedra de calcàrea per a maçoneriaD6117801 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
639,60000/R 21,3200030,000A0126000 =xOficial 1a picapedrerH
285,60000/R 19,0400015,000A0136000 =xAjudant picapedrerH

Subtotal... 925,20000 925,20000
Materials:

38,9475028,850001,350B0432100 =xPedra calcària per a maçoneriaM3

Subtotal... 38,94750 38,94750

COST DIRECTE 964,14750

964,14750COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €55,47u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 15 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, tripolar més neutre (4P), de 4500 A de
poder de tall segons UNE 20-317, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

FG4113CE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,80900/R 22,900000,210A012H000 =xOficial 1a electricistaH
3,95200/R 19,760000,200A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 8,76100 8,76100
Materials:

40,1500040,150001,000BG4113CE =xInterruptor automàtic magnetotèrmic, de 15 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, tripolar més neutre (4P), de 4500 A de
poder de tall segons UNE 20-317, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,400000,400001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 40,55000 40,55000

COST DIRECTE 49,31100
6,1638812,50%DESPESES AUXILIARS

55,47488COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,93u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat,
de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construit segons les
especificacions de la norma UNE_EN 61008, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

FG42429H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,01500/R 22,900000,350A012H000 =xOficial 1a electricistaH
3,95200/R 19,760000,200A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 11,96700 11,96700
Materials:

57,8200057,820001,000BG42429H =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat,
de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construit segons les
especificacions de la norma UNE_EN 61008, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,370000,370001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 58,19000 58,19000

COST DIRECTE 70,15700
8,7696312,50%DESPESES AUXILIARS

78,92662COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,33m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

E2211011 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,54400/R 18,480000,300A0140000 =xManobreH

Subtotal... 5,54400 5,54400
Altres:

% 0,083165,544001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08316 0,08316

COST DIRECTE 5,62716
0,7034012,50%DESPESES AUXILIARS
6,33056COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,46M3 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm,
com a màxim

E225AH70 Rend.: 0,581P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,77108/R 18,480000,150A0140000 =xManobreH

Subtotal... 4,77108 4,77108
Materials:

33,3180018,510001,800B035U001 =xPalet de riera de d 32/40 mmT

Subtotal... 33,31800 33,31800

1,4313230,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,52040
4,9400512,50%DESPESES AUXILIARS

44,46045COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,75M3 Trasllat i moviment de carreus de pedra dins l'obra amb
mitjans manuals i amb petita maquinària

E241CARR Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,90000/R 19,750000,400A010A100 =xArqueòleg tècnicH
8,86800/R 22,170000,400A0122000 =xOficial 1a paletaH

18,48000/R 18,480001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 35,24800 35,24800
Maquinària:

47,51000/R 47,510001,000C1315010 =xRetroexcavadora petitaH
29,91000/R 19,940001,500C1505120 =xDúmper d´1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulicH

Subtotal... 77,42000 77,42000
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COST DIRECTE 112,66800
14,0835012,50%DESPESES AUXILIARS

126,75150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,19m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps
d'espera per a la càrrega a mà

E2431120 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

17,94600/R 19,940000,900C1505120 =xDúmper d´1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulicH

Subtotal... 17,94600 17,94600

COST DIRECTE 17,94600
2,2432512,50%DESPESES AUXILIARS

20,18925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,43m3 Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper i temps
d'espera per a la càrrega a mà

E243ZBA1 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

19,94000/R 19,940001,000C1505120 =xDúmper d´1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulicH

Subtotal... 19,94000 19,94000

COST DIRECTE 19,94000
2,4925012,50%DESPESES AUXILIARS

22,43250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,85m3 Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

E2R341E0 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

29,20000/R 29,200001,000C1RA2500 =xSubministrament i recollida de residus inerts o no especials
amb contenidor metàl.lic de 5 m3 de capacitat

m3

Subtotal... 29,20000 29,20000

COST DIRECTE 29,20000
3,6500012,50%DESPESES AUXILIARS

32,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €32,85m3 Transport de residus inerts o no especials a instal.lació
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

E2R540E0 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

29,20000/R 29,200001,000C1RA2500 =xSubministrament i recollida de residus inerts o no especials
amb contenidor metàl.lic de 5 m3 de capacitat

m3

Subtotal... 29,20000 29,20000

COST DIRECTE 29,20000
3,6500012,50%DESPESES AUXILIARS

32,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €143,32M2 Paviment de llistons de fusta de IPE de 14cm d'amplada i 2,6
cm de gruix tractada amb dos mans d'oli de teka i muntada
sobre rastrells de 40x 30 i llargada variable de fusta
tropical-angelim subjectada a l'estructura amb cargols
metàl·lics antioxidants segons detalls.

E44PASS Rend.: 2,095P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,58234/R 22,170001,000A0122000 =xOficial 1a paletaH
16,13842/R 22,540001,500A012A000 =xOficial 1a fusterH
16,12411/R 22,520001,500A012F000 =xOficial 1a manyàH

4,76134/R 19,950000,500A013A000 =xAjudant fusterH
8,82100/R 18,480001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 56,42721 56,42721
Materials:

59,683001.193,660000,050B9QAU020 =xPost de fusta de teka o similars, de 30 mm de gruix i fins 120
mm d'amplària

M3

Subtotal... 59,68300 59,68300

11,2854420,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 127,39565
15,9244612,50%DESPESES AUXILIARS

143,32011COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,27M2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3
de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, de 10 cm
de gruix mitjà, amb acabat remolinat

E5Z15A2B Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,86800/R 22,170000,400A0122000 =xOficial 1a paletaH
7,39200/R 18,480000,400A0140000 =xManobreH

Subtotal... 16,26000 16,26000
Materials:
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9,0949775,791400,120D060M021 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,

amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 9,09497 9,09497

2,4390015,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,79397
3,4742512,50%DESPESES AUXILIARS

31,26822COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,67M Vora lliure de planxa d'acer prelacada de 0,8 mm de gruix i
90 cm de desenvolupament, amb un màxim de 5 plecs,
col.locada amb fixacions mecàniques

E5ZEPLAN Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,87000/R 22,900000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorH
2,77200/R 18,480000,150A0140000 =xManobreH

Subtotal... 9,64200 9,64200
Materials:

0,850000,170005,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderaU
20,6545020,450001,010B5ZEU100 =xPlanxa d'acer prelacat de 0,8 mm de gruix i 90 cm de

desenvolupament, amb 5 plecs com a màxim
M

Subtotal... 21,50450 21,50450

1,4463015,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,59280
4,0741012,50%DESPESES AUXILIARS

36,66690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,38m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2, col.locat sense adherir

E7B451H0 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,77360/R 22,170000,080A0127000 =xOficial 1a col.locadorH
0,79160/R 19,790000,040A0137000 =xAjudant col.locadorH

Subtotal... 2,56520 2,56520
Materials:

2,178001,980001,100B7B151H0 =xGeotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2

m2

Subtotal... 2,17800 2,17800
Altres:

% 0,038482,565331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,03848 0,03848
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COST DIRECTE 4,78168
0,5977112,50%DESPESES AUXILIARS
5,37939COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,55M2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit tipus IV segons
UNE 92-110, de 50 mm de gruix i classificació de la reacció
al foc M-1, de densitat nominal 20 kg/m3, col.locades sense
adherir

E7C26503 Rend.: 0,662P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,69789/R 22,170000,200A0122000 =xOficial 1a paletaH
2,79154/R 18,480000,100A0140000 =xManobreH

Subtotal... 9,48943 9,48943
Materials:

1,669501,590001,050B7C26500 =xPlanxa de poliestirè expandit tipus IV segons UNE 92-110,
de 50 mm de gruix i classificació de la reacció al foc M-1, de
densitat nominal 20 kg/m3

M2

Subtotal... 1,66950 1,66950

COST DIRECTE 11,15893
1,3948712,50%DESPESES AUXILIARS

12,55380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,20M Mitjacanya per a circulació ràpida d'aigües de pluja de radi 5
cm, fet amb morter de ciment 1:6, elaborat a l´obra amb
formigonera de 165 l

E7Z15MCA Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,21700/R 22,170000,100A0122000 =xOficial 1a paletaH
3,78840/R 18,480000,205A0140000 =xManobreH

Subtotal... 6,00540 6,00540
Materials:

0,3825476,508800,005D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de
pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

M3

Subtotal... 0,38254 0,38254

0,9008115,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,28875
0,9110912,50%DESPESES AUXILIARS
8,19984COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €81,47M2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas
de malla, amb platines portants de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm, col.locat

E9S1U010 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,51200/R 22,520000,600A012F000 =xOficial 1a manyàH
5,96100/R 19,870000,300A013F000 =xAjudant manyàH

Subtotal... 19,47300 19,47300
Materials:

50,9953049,510001,030B0B5U010 =xEntramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla,
formada per platines portants de 20x2 mm

M2

Subtotal... 50,99530 50,99530

1,9473010,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,41560
9,0519512,50%DESPESES AUXILIARS

81,46755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,09m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mmED5A1500 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
3,10380/R 22,170000,140A0122000 =xOficial 1a paletaH
1,29360/R 18,480000,070A0140000 =xManobreH

Subtotal... 4,39740 4,39740
Materials:

2,730002,600001,050BD5A2D00 =xTub circular ranurat de PVC de D 125 mmM

Subtotal... 2,73000 2,73000
Altres:

% 0,065964,397331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,06596 0,06596

COST DIRECTE 7,19336
0,8991712,50%DESPESES AUXILIARS
8,09253COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,32M Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D 110
mm, de PN6 i SN4 (4kN/m2) segons norma
UNE-EN-53962sobre solera de formigó

ED7FP10T Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,21700/R 22,170000,100A0122000 =xOficial 1a paletaH
3,32550/R 22,170000,150A0127000 =xOficial 1a col.locadorH
2,96850/R 19,790000,150A0137000 =xAjudant col.locadorH
1,84800/R 18,480000,100A0140000 =xManobreH
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Subtotal... 10,35900 10,35900

Materials:
8,987507,190001,250BD13B720 =xTub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons

norma UNE-EN-1329, de D 110 mm i de llargària 1 m, per a
encolar

M

2,220906,730000,330BDW3B800 =xAccessori genèric per a tub de PVC, D 110 mmU
0,270000,270001,000BDY3B800 =xElement de muntatge per a tub de PVC, D 110 mmU

Subtotal... 11,47840 11,47840

1,5538515,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,39125
2,9239112,50%DESPESES AUXILIARS

26,31516COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,03M Tub flexible corrugat de pvc, de diàmetre nominal referència
21 amb grau de resistència al xoc 5 i encastat

EG221511 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36640/R 22,900000,016A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,39520/R 19,760000,020A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 0,76160 0,76160
Materials:

0,156260,156261,000BG221510 =xTUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, AMB GRAU DE
RESISTÈNCIA AL XOC 5

M

Subtotal... 0,15626 0,15626

COST DIRECTE 0,91786
0,1147312,50%DESPESES AUXILIARS
1,03259COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,27m Tub flexible corrugat de PE, de 100 mm de diàmetre nominal
i 4,50 m de gruix, interior llis de pe, amb grau de resistència
al xoc 7, muntat com a canlització soterrada. (P-36)

EG222800 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,19080/R 22,900000,052A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,98800/R 19,760000,050A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 2,17880 2,17880
Materials:

1,616721,616721,000BG222800 =xTub flexible corrugat de pe, de 100 mm de diàmetre nominal i
4,50 m de gruix, interior llis de pe, amb graqu de resistència
al xoc 7, muntat com a canalització soterrada

m

Subtotal... 1,61672 1,61672
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COST DIRECTE 3,79552
0,4744412,50%DESPESES AUXILIARS
4,26996COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,50U Placa de connexió a terra d'acer galvanitzat de 500 x500x3 i
clavada a terra

EGD1222E Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,33570/R 22,900000,233A012H000 =xOficial 1a electricistaH
4,60408/R 19,760000,233A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 9,93978 9,93978
Materials:

27,0000027,000001,000BGD12220 =xPlaca de connexió a terra d'acer galvanitzat de 500x500x3 i
clavada a terra

u

4,390004,390001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

u

Subtotal... 31,39000 31,39000

COST DIRECTE 41,32978
5,1662212,50%DESPESES AUXILIARS

46,49600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,83U Retirada de punt de llum, amb part proporcional de línia i
caixa de connexions, de la façana amb la restauració de les
zones afectades de façana a l'aspecte actual, inclós
transport fins a maagtzem municipals

EGZOU011 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,45000/R 22,900000,500A012H000 =xOficial 1a electricistaH
9,78000/R 19,560000,500A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 21,23000 21,23000
Maquinària:

10,95000/R 43,800000,250C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 10,95000 10,95000
Materials:

4,000000,2000020,000BGZOU020 =xRetirada de línia i accessoris de façanaM
9,000009,000001,000BGZOU021 =xMaterials per a reposició façana al seu estat naturalU

Subtotal... 13,00000 13,00000

COST DIRECTE 45,18000
5,6475012,50%DESPESES AUXILIARS
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50,82750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.059,59U Adeqüació quadre existent a les noves línies proposades a
projecte, amb la realització de connexions, cablejat de línies,
subministrament, col·locació i connexió de rellotge,
interuptors i proteccions, instal·lació de caixa de doble
aïllament, inclos ajuts  i materials auxiliars.

EGZOU012 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

229,00000/R 22,9000010,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH
98,80000/R 19,760005,000A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 327,80000 327,80000
Materials:

61,9200061,920001,000BG121A00 =xCaixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
540x270x210 mm

u

96,8000019,360005,000BG415D99 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE_EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE_EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

543,70000108,740005,000BG4242JH =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de
sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construit segons
les especificacions de la norma UNE_EN 61008, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

138,3000027,660005,000BG473340 =xInterruptor manual de 20 A, tripolar, de comandamentu
64,8900064,890001,000BHT11120 =xFotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl.lula de sulfur de

cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de tipus 1, per a 220 V
de tensió

u

Subtotal... 905,61000 905,61000
Partides d'obra:

246,5550049,311005,000FG4113CE =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 15 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, tripolar més neutre (4P), de 4500 A de
poder de tall segons UNE 20-317, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

u

350,7850070,157005,000FG42429H =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat,
de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construit segons les
especificacions de la norma UNE_EN 61008, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

u

Subtotal... 597,34000 597,34000

COST DIRECTE 1.830,75000
228,8437512,50%DESPESES AUXILIARS

2.059,59375COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,96m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m,
amb compactació del 95% PM

F227500F Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,20120/R 18,480000,065A0140000 =xManobreH
2,15160/R 19,560000,110A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 3,35280 3,35280
Maquinària:

1,06040/R 9,640000,110C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 1,06040 1,06040

COST DIRECTE 4,41320
0,5516512,50%DESPESES AUXILIARS
4,96485COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,42m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb
material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

F2285B0F Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,80200/R 19,560000,450A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 8,80200 8,80200
Maquinària:

6,78700/R 67,870000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH
4,33800/R 9,640000,450C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 11,12500 11,12500

COST DIRECTE 19,92700
2,4908812,50%DESPESES AUXILIARS

22,41788COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,70m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb
sorres per a protecció, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant

F2285H00 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,91200/R 19,560000,200A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 3,91200 3,91200
Maquinària:

6,78700/R 67,870000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH
1,92800/R 9,640000,200C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 8,71500 8,71500
Materials:
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35,1050020,650001,700B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsT

Subtotal... 35,10500 35,10500

COST DIRECTE 47,73200
5,9665012,50%DESPESES AUXILIARS

53,69850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,80m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus
barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA6360 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,0400014,040001,000B2RA6360 =xDeposició controlada a centre de reciclatge, de residus
barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 14,04000 14,04000

COST DIRECTE 14,04000
1,7550012,50%DESPESES AUXILIARS

15,79500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,35M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'ampla,
col.locada al llarg de la trinxera a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora.

FDGZU010 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19790/R 19,790000,010A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 0,19790 0,19790
Materials:

0,112200,110001,020BDGZU010 =xBanda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplàriam

Subtotal... 0,11220 0,11220

COST DIRECTE 0,31010
0,0387612,50%DESPESES AUXILIARS
0,34886COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €253,20U Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigo h-150 i solera de mao calat sobre llit de sorra

FDK2A6D3 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,19950/R 17,230000,650A012N000 =xOficial 1a d´obra públicaH
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12,01200/R 18,480000,650A0140000 =xManobreH

Subtotal... 23,21150 23,21150
Materials:

174,6000014,5500012,000B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mmT
24,0660342,221100,570B0604220 =xFORMIGO H-150, DE CONSISTENCIA PLASTICA I

GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
M3

1,670001,670001,000B0DF8H0A =xMotlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

u

1,520000,190008,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirU

Subtotal... 201,85603 201,85603

COST DIRECTE 225,06753
28,1334412,50%DESPESES AUXILIARS

253,20097COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,45U Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col.locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

FDKZ3155 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,03050/R 17,230000,350A012N000 =xOficial 1a d´obra públicaH
6,46800/R 18,480000,350A0140000 =xManobreH

Subtotal... 12,49850 12,49850
Materials:

16,8600016,860001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes

u

2,15436107,718050,020D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

M3

Subtotal... 19,01436 19,01436

COST DIRECTE 31,51286
3,9391112,50%DESPESES AUXILIARS

35,45197COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,40u Caixa estanca IP65 portamecanismes amb dos endolls tipus
Shuko 16 A II mes terra, i 1 endoll tipus VETAC 16 A III mes
terra, instal.lat adossat a suport de llumenera ambiental,
inclòs protecció magnetotèrmica, connexió i derivació de la
linia principal, tipus ELectroblock de Cima i similar.

FG121A03 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,72500/R 22,900000,250A012H000 =xOficial 1a electricistaH
4,94000/R 19,760000,250A013H000 =xAjudant electricistaH
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Subtotal... 10,66500 10,66500

Materials:
58,0000058,000001,000BG121A01 =xCaixa estanca IP65 portamecanismes amb dos endolls tipus

Shuko 16 A II mes terra, i 1 endoll tipus CETAC 16 A III mes
terra, instal.lat adossat a suport de llumenera ambiental,
inclòs protecció magnetotèrmica, connexió i derivació de la
linia principal, tipus Electroblock de Cima i similar.

u

6,360006,360001,000BGW12000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllamentu

Subtotal... 64,36000 64,36000

COST DIRECTE 75,02500
9,3781312,50%DESPESES AUXILIARS

84,40313COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,05m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

FG380902 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,29000/R 22,900000,100A012H000 =xOficial 1a electricistaH
2,96400/R 19,760000,150A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 5,25400 5,25400
Materials:

1,520001,520001,000BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
0,380000,380001,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusu

Subtotal... 1,90000 1,90000

COST DIRECTE 7,15400
0,8942512,50%DESPESES AUXILIARS
8,04825COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,04m Conductor de seguretat autoextingible, 1000 V, lliure
d'halogens, nul·la emissió de gasos tòxics i baixa emissió de
fums opacs de secció 4x6 mm2, per a transport d'energia,
muntat sota tub a canalització soterrada

FG3K7352 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,83200/R 22,900000,080A012H000 =xOficial 1a electricistaH
1,58080/R 19,760000,080A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 3,41280 3,41280
Materials:

4,240004,240001,000BG3K8350 =xonductor de seguretat autoextingible, 1000 V, lliure
d'halogens, nul·la emissió de gasos tòxics i baixa emissió de
fums opacs de secció 4x6 mm2, per a transport d'energia,
muntat sota tub a canalització soterrada

m
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0,380000,380001,000BGW3K000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de seguretat

autoextingibles
u

Subtotal... 4,62000 4,62000

COST DIRECTE 8,03280
1,0041012,50%DESPESES AUXILIARS
9,03690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €555,54u Llumenera ambiental amb cos de fosa d'alumini injectat,
difusor de vidre transparent de borosilicat, entrada per
prensa M-20, fixació mitjançant cargols, pintat color negre,
classe I, IP65, amb làmpada de 100 w, tipus JBR de
Carandini o similar, inclòs suport de formigó H20/M/B/20 de
dimensions 25x25x12.5, amb caixa de connexions, làmpada
col.locada fixada a suport, inclòs part proporcional de
conductor 2x2.5 mm2 per a connexió elèctrica, pntada i
numerada. (P-60)

FHNZU030 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,80000/R 22,900002,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH
31,61600/R 19,760001,600A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 77,41600 77,41600
Materials:

10,3000010,300001,000BG153932 =xCaixa de derivació quadrada de palnxa d'acer, de 125 x 125
mm, amb grau de protecció antihumitat i per a muntar
superficialment

u

0,198330,198331,000BG221610 =xtub flexible corrugat de PVC, amb grau de resistència al xoc
5

m

1,800001,800001,000BG3K5351 =xConductor de seguretat autoextingible, 1000 V, lliure
d'halogens, nul.la emisió de gasos tòxics i baixa emissió de
fums opacvs, de secció 3x2.5 mm2, per a transport d'energia.

m

6,869996,869991,000BHNZU012 =xCaixa de connexions tipus df 20/4 fusiblesu
3,155313,155311,000BHNZU013 =xnumeració tipusu

391,11000391,110001,000BHZZU120 =xLlumenera ambiental amb cos de fosa d'alumini injectat,
difusor de vidre transparent de borosilicat, entrada per prensa
M-20, fixació mitjançant cargols, pintat color negre, classe I,
Ip65, amb làmpada de 100 w, tipus JBR de Carandini o
similar.

u

2,9627459,254750,050D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporvió en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 416,39637 416,39637

COST DIRECTE 493,81237
61,7265512,50%DESPESES AUXILIARS

555,53892COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4.410,82u Bomba esgotament submergible per aigues residuals, pas de
70 mm, de 20 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió
màxima 2,5 bar, Tipus Flygt CP-3085-MT/432 o similar, amb
quadre elèctric simple per a CP-3085, zocàl d'anclatge,
canonada d'acer galvanitzat 2'' de 5 metres, trampella
d'accés, 3 interruptors de nivell ENM-10, 1 vàvula AVK 06/30
DN-080 PN-16, 1 volant AVK 065-080, reducció fosa B-B Dn
-100, 6 Juntes Yuntaflex, cargols, arandela, 6 metres de
canonada PE, instal·lada a arqueta i connexionada a
canonada d'impulsió

FNN2K558 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

183,20000/R 22,900008,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH
158,32000/R 19,790008,000A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 341,52000 341,52000
Materials:

3.579,210003.579,210001,000BNN2K551 =xBomba esgotament submergible per aigues residuals, pas de
70 mm, de 20 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió
màxima 2,5 bar, Tipus Flygt CP-3085-MT/432 o similar, amb
quadre elèctric simple per a CP-3085, zocàl d'anclatge,
canonada d'acer galvanitzat 2'' de 5 metres, trampella
d'accés, 3 interruptors de nivell ENM-10, 1 vàvula AVK 06/30
DN-080 PN-16, 1 volant AVK 065-080, reducció fosa B-B Dn
-100, 6 Juntes Yuntaflex, cargols, arandela, 6 metres de
canonada PE, instal·lada a arqueta i connexionada a
canonada d'impulsió

u

Subtotal... 3.579,21000 3.579,21000

COST DIRECTE 3.920,73000
490,0912512,50%DESPESES AUXILIARS

4.410,82125COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,06kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref. IPN-120 de la sèrie
PERFILS de CELSA , amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra

G4445111BQX3 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33255/R 22,170000,015A0121000 =xOficial 1aH
0,27720/R 18,480000,015A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,60975 0,60975
Materials:

3,870003,870001,000B44Z5011BQX3 =xPerfil IPN-120 d'acer laminat en calent, ref. IPN-120 de la
sèrie PERFILS de CELSA

kg

Subtotal... 3,87000 3,87000
Altres:

% 0,015240,609602,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01524 0,01524
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COST DIRECTE 4,49499
0,5618712,50%DESPESES AUXILIARS
5,05686COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €934,93U Caixa per a interceptor de 600x100 cm, amb parets de 14 cm
de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

GD5KJ298 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

172,30000/R 17,2300010,000A012N000 =xOficial 1a d´obra públicaH
184,80000/R 18,4800010,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 357,10000 357,10000
Materials:

0,023601,180000,020B0111000 =xAiguaM3
6,98340116,390000,060B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

86,3760071,980001,200B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

209,000000,190001.100,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirU
121,56914115,780131,050D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,

calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 423,95214 423,95214
Altres:

% 49,99400357,1000014,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 49,99400 49,99400

COST DIRECTE 831,04614
103,8807712,50%DESPESES AUXILIARS
934,92691COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,15m Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de tub d'acer
galvanitzat de 60x40x3 mm i 2 traves intermitjes longitudinals
del mateix perfil, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

GD5Z6K35 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,42745/R 17,230000,315A012N000 =xOficial 1a d´obra públicaH
5,82120/R 18,480000,315A0140000 =xManobreH

Subtotal... 11,24865 11,24865
Materials:
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65,7500065,750001,000BD5Z6K30 =xBastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de tub d'acer

galvanitzat de 60x40x3 mm i 2 traves intermitjes longitudinals
del mateix perfil

m

1,18490107,718050,011D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

M3

Subtotal... 66,93490 66,93490
Altres:

% 0,1687311,248671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,16873 0,16873

COST DIRECTE 78,35228
9,7940312,50%DESPESES AUXILIARS

88,14631COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,33u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 15 cm de gruix i de
planta 1,2x1,2 m

GDB18460 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,23000/R 17,230001,000A012N000 =xOficial 1a d´obra públicaH
18,48000/R 18,480001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 35,71000 35,71000
Materials:

64,13331248,290000,2583B064E21C =xFormigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

m3

Subtotal... 64,13331 64,13331
Altres:

% 0,8927535,710002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,89275 0,89275

COST DIRECTE 100,73606
12,5920112,50%DESPESES AUXILIARS

113,32807COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €266,11m Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de gruix 14 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

GDD2A525 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

86,15000/R 17,230005,000A012N000 =xOficial 1a d´obra públicaH
92,40000/R 18,480005,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 178,55000 178,55000
Materials:
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0,009441,180000,008B0111000 =xAiguaM3
2,32780116,390000,020B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
t

28,889120,19000152,048B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirU
24,08576107,718050,2236D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i

sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

M3

Subtotal... 55,31212 55,31212
Altres:

% 2,67825178,550001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,67825 2,67825

COST DIRECTE 236,54037
29,5675512,50%DESPESES AUXILIARS

266,10792COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,45h Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en puntaI12AG13G Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€

Maquinària:
72,40000/R 72,400001,000C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 th

Subtotal... 72,40000 72,40000

COST DIRECTE 72,40000
9,0500012,50%DESPESES AUXILIARS

81,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,20m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut
total màxim de 20 km

K1213251 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,74800/R 22,900000,120A012M000 =xOficial 1a muntadorH
4,74960/R 19,790000,240A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 7,49760 7,49760
Maquinària:

1,45240/R 36,310000,040C1501700 =xCamió per a transport de 7 tH

Subtotal... 1,45240 1,45240
Altres:
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% 0,112467,497331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,11246 0,11246

COST DIRECTE 9,06246
1,1328112,50%DESPESES AUXILIARS

10,19527COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,14m2 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada
per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

K1215250 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,120000,120001,000B0Y15250 =xAmortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada
per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

m2

Subtotal... 0,12000 0,12000

COST DIRECTE 0,12000
0,0150012,50%DESPESES AUXILIARS
0,13500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,41u Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans
manuals, per a recollida de mostra

K1661310 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,48000/R 18,480001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 18,48000 18,48000
Altres:

% 0,5544018,480003,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,55440 0,55440

COST DIRECTE 19,03440
2,3793012,50%DESPESES AUXILIARS

21,41370COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5.062,50U Documentació de la intervenció arqueològica, amb informe
preliminar amb memòria, annexos amb inventari,
documentació gràfica, plànols, base fotogràfica i
estratigrafíes del material aqueòlogic dels edificis analitzats i
de les excavacions realitzades, segons plec de condicions
tècniques del Servei de Patrimoni Arquitecònic del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

K1A1U009 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4.500,000004.500,000001,000B1A1U009 =xDocumentació de la intervenció arqueològica, amb informe
preliminar amb memòria, annexos amb inventari,
documentació gràfica, plànols, base fotogràfica i
estratigrafíes del material aqueologic dels edificis analitzats i
de les excavacions realitzades, segons plec de condicions
tècniques del Servei de Patrimoni Arquitecònic del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

U

Subtotal... 4.500,00000 4.500,00000

COST DIRECTE 4.500,00000
562,5000012,50%DESPESES AUXILIARS

5.062,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €177,75U Jornada de tècnic arqueòleg a buidats o extraccions de
terres i runes, amb la presa de dades per a la realització del
informe final

K1A2U002 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

158,00000/R 19,750008,000A010A100 =xArqueòleg tècnicH

Subtotal... 158,00000 158,00000

COST DIRECTE 158,00000
19,7500012,50%DESPESES AUXILIARS

177,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,06M2 Prospecció arqueològica superficial en terreny obert, sense
cales

K1A2Z001 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05624/R 28,120000,002A010A000 =xArqueòleg directorH

Subtotal... 0,05624 0,05624
Altres:

% 0,000840,056001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00084 0,00084
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COST DIRECTE 0,05708
0,0071412,50%DESPESES AUXILIARS
0,06422COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €263,17m3 Desmuntatge de mur, de carreus, fet per restaurador, amb
mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a
la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor amb grau de dificultat alt

K2142GB3 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,46400/R 27,040000,350A010V010 =xConservador- restaurador director de la intervencióh
14,03500/R 20,050000,700A010V050 =xConservador-restauradorh

206,97600/R 18,4800011,200A0140000 =xManobreH

Subtotal... 230,47500 230,47500
Altres:

% 3,45713230,475331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 3,45713 3,45713

COST DIRECTE 233,93213
29,2415212,50%DESPESES AUXILIARS

263,17365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,19M3 Excavació per mètodes arqueològics, càrrega manual de
terres sobre camió o contenidor

K221U001 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

59,25000/R 19,750003,000A010A100 =xArqueòleg tècnicH
18,48000/R 18,480001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 77,73000 77,73000

7,7730010,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,50300
10,6878812,50%DESPESES AUXILIARS
96,19087COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,35M3 Excavació de recalçats, de fondària com a màxim 1.5 m, en
terreny fluix, amb mitjans manuals i les terres deixades a la
vora

K2231213 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

92,40000/R 18,480005,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 92,40000 92,40000
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9,2400010,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,64000
12,7050012,50%DESPESES AUXILIARS

114,34500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,71m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PN

K2251772 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,39200/R 18,480000,400A0140000 =xManobreH

Subtotal... 7,39200 7,39200
Maquinària:

3,14900/R 62,980000,050C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh
2,75750/R 55,150000,050C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th
1,44600/R 9,640000,150C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 7,35250 7,35250
Altres:

% 0,110887,392001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,11088 0,11088

COST DIRECTE 14,85538
1,8569212,50%DESPESES AUXILIARS

16,71230COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,18M3 Estesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera
de pedra calcària, de 0 a 3.5 mm, en tongades de fins a 10
cm

K225BS70 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,39200/R 18,480000,400A0140000 =xManobreH

Subtotal... 7,39200 7,39200
Maquinària:

1,92800/R 9,640000,200C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 1,92800 1,92800
Materials:

30,9910018,230001,700B0311500 =xSorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3.5 mmT

Subtotal... 30,99100 30,99100

0,7392010,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,05020
5,1312812,50%DESPESES AUXILIARS
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46,18148COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,26m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

K2RA7L00 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,5600013,560001,000B2RA7L00 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 13,56000 13,56000

COST DIRECTE 13,56000
1,6950012,50%DESPESES AUXILIARS

15,25500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.690,90M3 Ataconat en recalçats amb morter expansiu, previ taponat
superficial amb pasta de guix i massilla, inclou la posterior
eliminació del guix, retirada de runa i neteja final, considerant
un grau de dificultat normal

K33ZU001 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

48,77400/R 22,170002,200A0121000 =xOficial 1aH
21,51600/R 19,560001,100A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 70,29000 70,29000
Maquinària:

2,92600/R 1,330002,200C200V000 =xEquip d´injecció manual de resinesH

Subtotal... 2,92600 2,92600
Materials:

1.393,800000,690002.020,000B0716000 =xMorter expansiuKG
3,700000,3700010,000B09Z0001 =xBroquet d´injecció per a resinesU

22,5400011,270002,000B7J500C0 =xMassilla de resines epoxiKG
2,7356491,188000,030D07J1100 =xPasta de guix YGM3

Subtotal... 1.422,77564 1.422,77564

7,0290010,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.503,02064
187,8775812,50%DESPESES AUXILIARS

1.690,89822COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,57kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref. HEB-240 de la sèrie
PERFILS de CELSA , amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra

K4435111BQYH Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,66510/R 22,170000,030A0122000 =xOficial 1a paletaH
0,55440/R 18,480000,030A0140000 =xManobreH

Subtotal... 1,21950 1,21950
Materials:

1,020001,020001,000B44Z5011BQYH =xPerfil HEB-240 d'acer laminat en calent, ref. HEB-240 de la
sèrie PERFILS de CELSA

kg

Subtotal... 1,02000 1,02000
Altres:

% 0,042681,219433,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04268 0,04268

COST DIRECTE 2,28218
0,2852712,50%DESPESES AUXILIARS
2,56745COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €320,08m3 Formigó per a mur, HA-25/F/10/I (blanc), de consistència
fluida i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba

K45217D4 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,78402/R 22,170000,306A0122000 =xOficial 1a paletaH
9,97920/R 18,480000,540A0140000 =xManobreH

Subtotal... 16,76322 16,76322
Materials:

266,91175248,290001,075B064E21C =xFormigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

m3

Subtotal... 266,91175 266,91175
Altres:

% 0,8381616,763205,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,83816 0,83816

COST DIRECTE 284,51313
35,5641412,50%DESPESES AUXILIARS

320,07727COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €49,39m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llinda amb puntal
metàl.lic telescòpic i tauló

K4C71010 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,17000/R 22,170001,000A0121000 =xOficial 1aH
18,48000/R 18,480001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 40,65000 40,65000
Materials:

0,064501,290000,050B0A31000 =xClau acerKG
1,020000,510002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM
0,136606,830000,020B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d´alçària i 150 usosCU

Subtotal... 1,22110 1,22110
Altres:

% 2,0325040,650005,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,03250 2,03250

COST DIRECTE 43,90360
5,4879512,50%DESPESES AUXILIARS

49,39155COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,29m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó
metàl.lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

K4D22A03 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,15151/R 22,170000,503A0123000 =xOficial 1a encofradorH
13,85300/R 19,790000,700A0133000 =xAjudant encofradorH

Subtotal... 25,00451 25,00451
Materials:

0,129901,290000,1007B0A31000 =xClau acerKG
0,762960,510001,496B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM
0,068986,830000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d´alçària i 150 usosCU
1,359661,240001,0965B0D81580 =xPlafó metàl.lic de 50x200 cm per a 50 usosm2
0,204002,550000,080B0DZA000 =xDesencofrantl
0,450000,450001,000B0DZP500 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl.lics, de 50x200 cm
u

Subtotal... 2,97550 2,97550
Altres:

% 2,5004525,0045010,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,50045 2,50045

COST DIRECTE 30,48046
3,8100612,50%DESPESES AUXILIARS
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34,29052COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €357,65m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó
calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col.locat amb
morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i
amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

K4F2B57G Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

152,97300/R 22,170006,900A0122000 =xOficial 1a paletaH
64,68000/R 18,480003,500A0140000 =xManobreH

Subtotal... 217,65300 217,65300
Materials:

63,568800,27000235,440B0F1F2A1 =xMaó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

14,92406115,780130,1289D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 78,49286 78,49286
Altres:

% 21,76530217,6530010,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 21,76530 21,76530

COST DIRECTE 317,91116
39,7389012,50%DESPESES AUXILIARS

357,65005COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €975,53m3 Paredat de gruix variable de carreu de pedra recuperació de
dues cares vistes col·locada amb morter ciment 1:6, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

K4G21086 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

199,53000/R 22,170009,000A0122000 =xOficial 1a paletaH
166,32000/R 18,480009,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 365,85000 365,85000
Materials:

15,3017676,508800,200D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de
pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

M3

476,84120476,841201,000D6117001 =xCarreu de pedra recuperació per a maçoneriam3

Subtotal... 492,14296 492,14296
Altres:

% 9,14625365,850002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal... 9,14625 9,14625

COST DIRECTE 867,13921
108,3924012,50%DESPESES AUXILIARS
975,53161COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €128,75M Muret de contenció amb paredat de gruix variable de carreu
de pedra calcària, d'una cara vista col.locada amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

K4G211FN Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,03800/R 22,170001,400A0122000 =xOficial 1a paletaH
25,87200/R 18,480001,400A0140000 =xManobreH

Subtotal... 56,91000 56,91000
Materials:

15,3017676,508800,200D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de
pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

M3

30,85272964,147500,032D6117801 =xCarreu de pedra de calcàrea per a maçoneriaM3

Subtotal... 46,15448 46,15448

11,3820020,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 114,44648
14,3058112,50%DESPESES AUXILIARS

128,75229COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €151,86m2 Reparació superficial amb restitució de volum, d'element de
pedra amb morter per a reconstrucció de pedra de dos
components, armat amb xarxa de filferro de d'acer inoxidable

K4GRMB28 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,92950/R 22,170001,350A0121000 =xOficial 1aH
20,32800/R 18,480001,100A0140000 =xManobreH

Subtotal... 50,25750 50,25750
Materials:

61,440001,2800048,000B071T200 =xMorter per a reconstrucció superficial de pedra natural, de
dos components

kg

21,7800021,780001,000B0A25MXD =xMalla ondulada de filferros d'acer inoxidable de 100 mm de
pas de malla i de D=2 mm

m2

Subtotal... 83,22000 83,22000
Altres:

% 1,5077350,257673,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,50773 1,50773
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COST DIRECTE 134,98523
16,8731512,50%DESPESES AUXILIARS

151,85838COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €499,81m3 Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria,
amb pedres de recuperació col.locades amb morter mixt de
ciment blanc 1:1:7, seguint les proporcions, filades i
disposició dels paraments originals

K4GRRU01 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

199,53000/R 22,170009,000A0122000 =xOficial 1a paletaH
166,32000/R 18,480009,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 365,85000 365,85000
Materials:

67,45420337,271000,200D071L6C1 =xMorter mixt amb ciment blanc de ram de paleta BL, calç i
sorra de marbre blanc amb colorant i 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 67,45420 67,45420
Altres:

% 10,97550365,850003,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 10,97550 10,97550

COST DIRECTE 444,27970
55,5349612,50%DESPESES AUXILIARS

499,81466COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,71m2 Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible
resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de
polièster, col.locada sense adherir al suport

K7537PBL Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,87740/R 22,170000,220A0127000 =xOficial 1a col.locadorH
2,17690/R 19,790000,110A0137000 =xAjudant col.locadorH

Subtotal... 7,05430 7,05430
Maquinària:

0,46860/R 4,260000,110C200L000 =xEquip de soldadura per a làmines de PVC, manual, per aire
calent

h

Subtotal... 0,46860 0,46860
Materials:

10,781108,910001,210B7422FMP =xLàmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,5
mm i amb armadura de malla de polièster

m2

Subtotal... 10,78110 10,78110
Altres:
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% 0,105817,054001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,10581 0,10581

COST DIRECTE 18,40981
2,3012312,50%DESPESES AUXILIARS

20,71104COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,83m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra, remolinat

K81125L2 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,65672/R 22,170000,616A0122000 =xOficial 1a paletaH
6,91152/R 18,480000,374A0140000 =xManobreH

Subtotal... 20,56824 20,56824
Materials:

2,99871115,780130,0259D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 2,99871 2,99871
Altres:

% 2,0568220,5682010,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,05682 2,05682

COST DIRECTE 25,62377
3,2029712,50%DESPESES AUXILIARS

28,82674COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,52m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm

K93617B0 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,08500/R 22,170000,500A0122000 =xOficial 1a paletaH
14,78400/R 18,480000,800A0140000 =xManobreH

Subtotal... 25,86900 25,86900
Materials:

32,86988212,750000,1545B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 32,86988 32,86988
Altres:

% 0,3880425,869331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal... 0,38804 0,38804

COST DIRECTE 59,12692
7,3908712,50%DESPESES AUXILIARS

66,51779COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €400,00000u Plataforma horitzontal per aplec de materialsHX11X038

 €2.430,00000u Estudi de seguretat i salut de l'obra de l'amfiteatre de
Tarragona (P-124)

KBESS

 €1.384,99000PA Partida Alçada a justificar, segons pressupost de companyia,
en concepte de la conexió de la xarxa de sanejament a xarxa
de clavegueram existent. Inclou part proporcional de
excavació de rasa i enderroc/ reposició de paviment de vial
existent

XPAUA001



 
 Memòria 
  

 

C/ Cervantes, 19, 2n                                                         Telf. 977 25 29 74 / Fax. 977 21 59 11                                              balcells-arq@balcells-arq.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
9.7.- ÚLTIM FULL 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

121.752,56PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

15.827,8313,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 121.752,56.....................................................

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 121.752,56........................................................ 7.305,15

Subtotal 144.885,54

16,00 % IVA SOBRE 144.885,54........................................................................................ 23.181,69

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 168.067,23€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT SEIXANTA-VUIT MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS )



 
 Memòria 
  

 

C/ Cervantes, 19, 2n                                                         Telf. 977 25 29 74 / Fax. 977 21 59 11                                              balcells-arq@balcells-arq.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- PLEC DE CONDICIONS 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
     - Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) >= 5 
     - Total de substancies 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 
     - Substancies 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 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
 
B03 - GRANULATS 
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B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0311500,B0311010,B0312020,B0313000,B0312500. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Sorra de marbre blanc 
     - Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
          - De pedra calcària 
          - De pedra granítica 
     - Sorra per a confecció de morters 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la D.F. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables 0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) Baix o nul 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre 0% 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels 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 2 g/cm3 (UNE 7-244) <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 
i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1) <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2) Nul.la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 
i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1) <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
     - Formigó armat o en massa 
     amb armadures de fissuració <= 0,05% en pes 
     - Formigó pretensat <= 0,03% en pes 
     - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
          - Pretensat <= 0,2% pes de ciment 
          - Armat <= 0,4% pes de ciment 
          - En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic <= 10% 
     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic <= 15% 
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
     - Granulat gruixut 
          - Granulat arrodonit <= 1% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcàri <= 1% en pes 
     - Granulat fí 
          - Granulat arrodonit <= 6% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcari 
          per a obres sotmeses a exposició 
          IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició <= 6% en pes 
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          - Granulat de matxuqueig no calcari 
          per a obres sotmeses a exposició 
          I,IIa,b o cap classe específica d'exposició <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
     - Per a obras en ambients I, IIa,b 
          o cap classe específica d'exposició >= 75 
          - Resta de casos >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115) <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134) <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
     - Granulat gruixut 
          - Granulat arrodonit <= 1% en pes 
     - Granulat fí 
          - Granulat arrodonit <= 6% en pes 
          - Granulat de matxuqueig calcari 
          per a obres sotmeses a exposició 
          IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició <= 10% en pes 
          - Granulat de matxuqueix calcari 
          per a obres sotmeses a exposició 
          I,IIa,b o cap classe específica d'exposició <= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
     - Per a obres sotmeses a exposició 
     I,IIa,b o cap classe específica d'exposició <= 0,6% en pes 
     - Resta de casos <= 0,3% en pes 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
--------------------------------------------------- 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
--------------------------------------------------- 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
--------------------------------------------------- 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
--------------------------------------------------- 
Mida dels grànuls <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials <= 2% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar 
a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades següents: 
     - Nom del subministrador 
     - Numero de sèrie del full de subministrament 
     - Nom de la cantera 
     - Data del lliurament 
     - Nom del peticionari 
     - Tipus de granulat 
     - Quantitat de granulat subministrat 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Amfiteatre romà de Tarragona (fossa central) 
 
 
 
 

8 
  

     - Denominació del granulat(d/D) 
     - Identificació del lloc de subministrament 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331Q10. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
     - Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són 
els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
D.F. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim 98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
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El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 
10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl.lics Nul 
Ús admissible Reblerts per a drenatges 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó > 95% 
Contingut d'elements metàl.lics Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o 
IIb 
 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl.lics Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables Nul 
Contingut de compostos fèrrics Nul 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels 
següents: 
     - 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o 
entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció 
de formigonat) 
     - 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un 
angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 
     - 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
          - Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 
0,4 del gruix mínim 
          - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de 
l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), on la grandaria màxima del 
granulat serà menor que 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada 
cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
     - Per a graves calcàries <= 2% en pes 
     - Per a graves granítiques <= 1% en pes 
     - Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals < 3% 
     - Per a granulats reciclats mixtos < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats 
de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238) >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133) <= 0,25% en pes 
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Partícules toves (UNE 7-134) <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
     - Granulats reciclats mixtos < 1% en pes 
     - Altres granulats <= 0,4% en pes 
Sulfats soubles en àcids, expressats en SO3 i 
referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1) <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
     - Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració <= 0,05% en pes 
     - Formigó pretensat <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
     - Pretensat <= 0,2% pes del ciment 
     - Armat <= 0,4% pes del ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs 0% 
Contingut de ió Cl-: 
     - Granulats reciclats mixtos < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals 
o reciclats prioritariament naturals (UNE 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-sílci o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o 
          Métode accelerat UNE 146-508 EX) Nul·la 
     - Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2) Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic <= 12% 
     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic <= 18% 
Absorció d'aigua: 
     - Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134) < 5% 
     - Granulats reciclats provinents de formigó < 10% 
     - Granulats reciclats mixtos < 18% 
     - Granulats reciclats prioritariament naturals < 5% 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser 
fixada explícitament per la D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del 
sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149) <= 40 
Equivalent de sorra > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 
103-502). 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar 
a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades següents: 
     - Nom del subministrador 
     - Numero de sèrie del full de subministrament 
     - Nom de la cantera 
     - Data del lliurament 
     - Nom del peticionari 
     - Tipus de granulat 
     - Quantitat de granulat subministrat 
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     - Denominació del granulat(d/D) 
     - Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenajes." 
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales." 
 
B035 - PALETS DE RIERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B035U001. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Palet de riera procedent de roques dures i sense porus. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No s'ha de descompondre per l'acció dels agents climatològics. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida. 
No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B04 - PEDRES PER A FONAMENTS I MURS 
B043 - PEDRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0432100. 
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Pedra de forma irregular per a la construcció de murs, fonaments, etc, d'extracció recent, 
provinent de pedreres autoritzades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
- De pedra arenisca 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia i de gra uniforme. 
No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques. 
Ha de ser inalterable a l'aigua i a la resta d'accions atmosfèriques. 
Ha de ser resistent al foc; no ha d'explotar al ser exposada a les flames. 
En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes 
vives. 
Les dimensions han de ser les adequades al seu us, d'acord amb la D.T. i les indicacions de la 
D.F. 
Ha de tenir bona adherència amb els morters. 
Coeficient de saturació <= 75% 
Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles PIET-70) <= 1% 
Absorció d'aigua <= 2% 
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245) < 1,2% 
 
PEDRA GRANÍTICA: 
Ha de provenir de roques cristal.lines, composades essencialment de quars, feldespat i mica. 
Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme. 
No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldespats característics. 
No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm) >= 1200 kg/cm2 
Densitat aparent (UNE_EN 1936) >= 2500 kg/m3 
 
PEDRA CALCÀRIA: 
Han de provenir de roques cristal.lines composades essencialment de carbonat càlcic. 
No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les. 
No han de ser bituminoses. 
No han de tenir argiles en excés. 
Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm) >= 500 kg/cm2 
Densitat aparent (UNE_EN 1936) >= 2000 kg/m3 
 
PEDRA ARENISCA: 
Ha de provenir de roques constituides per sorres de quars amb els seus grans units amb un 
aglomerat. 
No s'utilitzaran pedres que tinguin aglomerats argilosos o calcaris. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: Protegits contra els impactes. Cal evitar el contacte amb 
terres o altres materials que puguin alterar les seves característiques. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0514301,B0512401,B051E201. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop 
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calç (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. 
Els components han de complir els requisists especificats en el capítol 4 de la norma UNE 80-
301. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS 
Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 
-------------------------------------------------------- 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
-------------------------------------------------------- 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
-------------------------------------------------------- 
¦ Ciment pòrtland amb escória           ¦  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  ¦ 
-------------------------------------------------------- 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
-------------------------------------------------------- 
¦ Ciment pòrtland calcàri               ¦  CEM II/A-L  ¦ 
-------------------------------------------------------- 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
-------------------------------------------------------- 
¦ Ciment de forn alt                    ¦  CEM III/A   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/B   ¦ 
-------------------------------------------------------- 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
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¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
-------------------------------------------------------- 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
-------------------------------------------------------- 
 
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES: 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador 
d'adormiment ni els additius): 
----------------------------------------------------------- 
¦Designació ¦   K   ¦   S   ¦   D   ¦   P   ¦   V   ¦   L ¦ 
----------------------------------------------------------- 
¦ CEM I     ¦95-100 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦ 
----------------------------------------------------------- 
¦CEM II/A-S ¦ 80-94 ¦  6-20 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦ 
¦CEM II/B-S ¦ 65-79 ¦ 21-35 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦ 
----------------------------------------------------------- 
¦CEM II/A-D ¦ 90-94 ¦   -   ¦  6-10 ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦ 
----------------------------------------------------------- 
¦CEM II/A-P ¦ 80-94 ¦   -   ¦   -   ¦  6-20 ¦   -   ¦   - ¦ 
¦CEM II/B-P ¦ 65-79 ¦   -   ¦   -   ¦ 21-35 ¦   -   ¦   - ¦ 
----------------------------------------------------------- 
¦CEM II/A-V ¦ 80-94 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  6-20 ¦   - ¦ 
¦CEM II/B-V ¦ 65-79 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦ 21-35 ¦   - ¦ 
----------------------------------------------------------- 
¦CEM II/A-L ¦ 80-94 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦ 6-20¦ 
----------------------------------------------------------- 
¦CEM II/A-M ¦ 80-94 ¦  6-20 ¦          6-20               ¦ 
¦CEM II/B-M ¦ 65-79 ¦ 21-35 ¦         21-35               ¦ 
----------------------------------------------------------- 
¦CEM III/A  ¦ 35-64 ¦ 36-65 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦ 
¦CEM III/B  ¦ 20-34 ¦ 66-80 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦ 
----------------------------------------------------------- 
¦CEM IV/A   ¦ 65-89 ¦   -   ¦         11-35         ¦   - ¦ 
¦CEM IV/B   ¦ 45-64 ¦   -   ¦         36-55         ¦   - ¦ 
----------------------------------------------------------- 
¦ CEM V/A   ¦ 40-64 ¦ 18-30 ¦   -   ¦    18-30      ¦   - ¦ 
----------------------------------------------------------- 
(K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, V=Cendres volants, 
L=Filler calcàri) 
Percentatge en massa del fum de sílice <= 10% 
Percentatge en massa de component calcàri <= 20% 
Percentatge en massa de components addicionals 
("filler" o algún dels components principals que no siguin 
específics del seu tipus) <= 5% 
Percentatge en massa d'additius   <= 1% 
 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES: 
Resistència a compressió en N/mm2 (UNE-EN 196-1): 
--------------------------------------------------------------- 
¦Classe Resistent ¦ Resistència inicial ¦ Resistència normal  ¦ 
¦                 ¦-------------------------------------------- 
¦                 ¦  2 dies  ¦  7 dies  ¦      28 dies        ¦ 
--------------------------------------------------------------- 
¦   32,5          ¦    -     ¦ >= 16,0  ¦ >= 32,5 ¦ <= 52,5   ¦ 
--------------------------------------------------------------- 
¦   32,5 R        ¦ >= 13,5  ¦     -    ¦ >= 32,5 ¦ <= 52,5   ¦ 
--------------------------------------------------------------- 
¦   42,5          ¦ >= 13,5  ¦     -    ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5   ¦ 
--------------------------------------------------------------- 
¦   42,5 R        ¦ >= 20,0  ¦     -    ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5   ¦ 
--------------------------------------------------------------- 
¦   52,5          ¦ >= 20,0  ¦     -    ¦ >= 52,5 ¦    -      ¦ 
--------------------------------------------------------------- 
¦   52,5 R        ¦ >= 30,0  ¦     -    ¦ >= 52,5 ¦    -      ¦ 
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--------------------------------------------------------------- 
 (R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment (UNE-EN 196-3): 
     - Inici: 
          - Classe 32,5 i 42,5 >= 60 min 
          - Classe 52,5 >= 45 min 
     - Final <= 12 h 
Expansió (UNE-EN 196-3) <= 10 mm 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 
Contingut de clorurs (UNE 80-217) <= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa) (UNE-EN 196-2): 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦Tipus    ¦ Pèrdua per ¦ Residu   ¦   Contingut en sulfats (SO3)         ¦ 
¦         ¦ Calcinació ¦insoluble ¦                                      ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦Classe   ¦            ¦          ¦ 32,5-32,5R-42,5R ¦ 42,5R-52,5-52,5R  ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦ CEM I   ¦  <= 5,00   ¦ <= 5,00  ¦     <= 3,50      ¦   <= 4,0          ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦ CEM II  ¦     -      ¦    -     ¦     <= 3,50      ¦   <= 4,0          ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦ CEM III ¦  <= 5,00   ¦ <= 5,00  ¦     <= 4,00      ¦   <= 4,0          ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦ CEM IV  ¦     -      ¦    -     ¦     <= 3,50      ¦   <= 4,0          ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦ CEM V   ¦     -      ¦    -     ¦     <= 3,50      ¦   <= 4,0          ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat (UNE-EN 196-5). 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALç: 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Clinker 100% 
Resistència a la compressió: 
     - A les 6 h >= 20 N/mm2 
     - A les 24 h >= 40 N/mm2 
Temps d'adormiment: 
     - Inici >= 60 min 
     - Final <= 12 h 
Composició química (% en massa): 
     - Alúmina (Al2O3) >= 36 - <= 55 
     - Sulfurs (S=) <= 0,10 
     - Clorurs (Cl-) <= 0,10 
     - Àlcalis <= 0,40 
     - Sulfats (SO3) <= 0,50 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS: 
Índex de blancor (UNE 80-117) >= 75% 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador 
d'adormiment ni els additius): 
-------------------------------------------------------------- 
¦Denominació              ¦ Tipus  ¦  Clinker  ¦  Addicions  ¦ 
-------------------------------------------------------------- 
¦Ciment pòrtland blanc    ¦  BL I  ¦ 95 - 100  ¦    0 - 5    ¦ 
-------------------------------------------------------------- 
¦Ciment pòrtland blanc    ¦  BL II ¦ 75 - 94   ¦    6 - 25   ¦ 
¦amb addicions            ¦        ¦           ¦             ¦ 
-------------------------------------------------------------- 
¦Ciment pòrtland blanc    ¦  BL V  ¦ 40 - 74   ¦   26 - 60   ¦ 
¦per a enrajolats         ¦        ¦           ¦             ¦ 
-------------------------------------------------------------- 
Resistència a compressió N/mm2: 
---------------------------------------------------------- 
¦   Classe   ¦ Resistència inicial ¦ Resistència normal  ¦ 
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¦ Resistent  ¦      a 2 dies       ¦     a 28 dies       ¦ 
---------------------------------------------------------- 
¦    22,5    ¦          -          ¦ >= 22,5 ¦ <= 42,5   ¦ 
---------------------------------------------------------- 
¦    42,5    ¦       >= 13,5       ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5   ¦ 
---------------------------------------------------------- 
¦    42,5 R  ¦       >= 20,0       ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5   ¦ 
---------------------------------------------------------- 
¦    52,5    ¦       >= 20,0       ¦ >= 52,5 ¦     -     ¦ 
---------------------------------------------------------- 
 
(R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment: 
     - Inici: 
          - Classe 22,5 >= 60 min 
          - Classe 42,5 i 52,5 >= 45 min 
     - Final <= 12 h 
Expansió (UNE-EN 196-3) <= 10 mm 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 
Contingut de clorurs (UNE 80-217) <= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
---------------------------------------------------- 
¦Tipus  ¦  Pèrdua per ¦  Residu  ¦  Contingut en   ¦ 
¦       ¦ Calcinació  ¦ insoluble¦  sulfats (SO3)  ¦ 
---------------------------------------------------- 
¦ BL I  ¦   <= 5,00   ¦  <= 5,00 ¦    <= 4,5       ¦ 
¦ BL II ¦      -      ¦     -    ¦    <= 4,0       ¦ 
¦ BL V  ¦      -      ¦     -    ¦    <= 3,5       ¦ 
---------------------------------------------------- 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
Prescripcions addicionals respecte als components (%) 
---------------------------------------------------------- 
¦    Tipus          ¦        C3A        ¦    C3A + C4AF  ¦ 
---------------------------------------------------------- 
¦    CEM I          ¦      <= 5,0       ¦     <= 22,0    ¦ 
---------------------------------------------------------- 
¦    CEM II         ¦      <= 8,0       ¦     <= 25,0    ¦ 
---------------------------------------------------------- 
¦   CEM III/A       ¦     <= 10,0       ¦     <= 25,0    ¦ 
---------------------------------------------------------- 
¦   CEM III/B       ¦       (1)         ¦        (1)     ¦ 
---------------------------------------------------------- 
¦   CEM IV/A        ¦      <= 8,0       ¦     <= 25,0    ¦ 
---------------------------------------------------------- 
¦   CEM IV/B        ¦     <= 10,0       ¦     <= 25,0    ¦ 
---------------------------------------------------------- 
¦   CEM V/A         ¦     <= 10,0       ¦     <= 25,0    ¦ 
---------------------------------------------------------- 
 
(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar. 
C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i 
proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
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- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d'utilització 
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 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RC-97 Real Decreto 776/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cementos (RC-97). 
UNE 80-301-96 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
 
B052 - GUIXOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0521100. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a 
modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, 
densitat o altres. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat 
a normes segons l'ordre 14-1-1991. 
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. 
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Característiques químiques: 
------------------------------------------------- 
¦ Característiques  ¦          TIPUS            ¦ 
¦                   ¦---------------------------- 
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¦     químiques     ¦   YG   ¦   YF   ¦   E-30  ¦ 
------------------------------------------------- 
¦ Aigua combinada   ¦  <= 6% ¦  <= 6% ¦  <= 7%  ¦ 
------------------------------------------------- 
¦ Índex de puresa   ¦        ¦        ¦         ¦ 
¦ (contingut teòric ¦ >= 75% ¦ >= 80% ¦ >= 90%  ¦ 
¦  total en sulfat  ¦        ¦        ¦         ¦ 
¦  de calç i aigua) ¦        ¦        ¦         ¦ 
------------------------------------------------- 
¦ Sulfat càlcic     ¦    -   ¦    -   ¦ >= 85%  ¦ 
¦ semihidratat      ¦        ¦        ¦         ¦ 
------------------------------------------------- 
¦     pH            ¦  >= 6  ¦  >= 6  ¦  >= 6   ¦ 
------------------------------------------------- 
Finura de la mòlta: 
--------------------------------------------- 
¦   FINURA DE   ¦          TIPUS            ¦ 
¦               ¦---------------------------- 
¦    LA MÒLTA   ¦   YG   ¦   YF   ¦   E-30  ¦ 
--------------------------------------------- 
¦ Rotació tamís ¦   -    ¦   -    ¦  <= 0%  ¦ 
¦ 0,8 UNE 7-050 ¦        ¦        ¦         ¦ 
--------------------------------------------- 
¦ Rotació tamís ¦ <= 50% ¦<= 15%  ¦= 5%     ¦ 
¦ 0,2 UNE 7-050 ¦        ¦        ¦         ¦ 
--------------------------------------------- 
Resistència mecànica a flexotracció: 
     - Guix YG >= 20 kp/cm2 
     - Guix YF >= 25 kp/cm2 
     - Escaiola E-30 o E-30/L >= 30 kp/cm2 
Temps en passar d'estat líquid a plàstic: 
     - Guix YG, YF, escaiola E-30 <= 8 minuts 
     - Escaiola E-30/L <= 20 minuts 
Duració de l'estat plàstic: 
     - Guix YG, YF, escaiola E-30 >= 10 minuts 
     - Escaiola E-30/L >= 30 minuts 
Les característiques anteriors s'han de determinar d'acord amb allò que es descriu en la RY-
85. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Al sac hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació d'acord amb la norma RY-85 
- Pes net 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RY-85 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las Obras de 
Construcción." 
 
B053 - CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, composada principalment per òxids 
o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de 
silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 per a construcció 
- Calç aèria CL 90 per a construcció 
- Calç aèria per a estabilització d'esplanades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per 
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓ: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2) >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2) <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2) <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2) <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
     - Material retingut al tamís 0,09 mm <= 7% 
     - Material retingut al tamís 0,2 mm <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
     - Pastes amarades Passa 
- Altres calçs: 
          - Mètode de referència <= 20 
          - Mètode alternatiu <= 2 
Densitat aparent per a calç 
en pols (UNE-EN 459-2) Da 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
     - Pastes amarades 45% < h < 70% 
     - Altres calçs <= 2% 
 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES: 
Contingut de CaO + MgO >= 90% 
Contingut de CO2 <= 5% 
Composició: 
     - Calç tipus I Calç viva d'alt contingut en calci o dolomítoques en gra 
     - Calç tipus II Calç amarada o hidratada 
Finura de la mòlta, mesurats els rebuigs acumulats màxims, referits al pes sec: 
- Calç tipus I i II (tamís UNE 0,2 mm) <= 10% 
- Calç tipus I (tamís UNE 6,3 mm) <= 0,0% 
Reactivitat calç tipus I amb MgO (UNE 80-502): 
----------------------------------------------------- 
¦ Tipus de calç   ¦ Temperatura ¦ Temps de reacció  ¦ 
----------------------------------------------------- 
¦ Calç viva       ¦   >= 60°C   ¦   <= 25 min       ¦ 
----------------------------------------------------- 
¦ Calç dolomítica ¦   >= 50°C   ¦   <= 25 min       ¦ 
----------------------------------------------------- 
  
Contingut de MgO <= 10% 
Si el contingut de MgO superès el 7% s'hauria de determinar la estabilitat de volum (UNE_EN 
459-2) i el resultat haurà de complir les condicions per a qualificar-lo com a "passa" en la 
UNE_ENV 459-1. 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2): 
- Calç tipus II <= 2% 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
A l'envàs hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1 
- Pes net 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el 
seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CALÇ PER A CONSTRUCCIÓ: 
UNE_ENV 459-1 1996 EXP "Cales para construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad." 
 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES: 
RCA-92 "Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos." 
UNE 80-502-97 "Cales vivas o hidratadas utilizadas en la estabilización de suelos." 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0604220. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Formigó, amb o sense cendres volants, elaborat a una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb l'ordre ministerial del 3-8-79 del "Ministerio de Industria y Energía". 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EH-91 pel formigó en massa o armat, la EP-93 si 
l’ús es formigó amb armadures pretensades, i el PG 3/75. 
Si la D.T. o la D.F. ho especifiquen, el ciment ha de tenir característiques especials com ara 
color blanc, o ser resistent a l'aigua de mar. 
La designació del formigó pot indicar: 

- H-n°: Resistència característica estimada a compressió en kp/cm2 als 28 dies. 
- HP-n°: Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies (UNE 83-301 i UNE 83-305). 

El contractista sotmetrà a l’aprovació del Director d’Obra les pedreres o dipòsits que, per a 
l’obtenció d’àrids de formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius 
tocant a l’adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin 
requerits pel Director d’Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu 
criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n’extraguessin. 
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Els granulats destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En 
cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, 
on es faci constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la 
fabricació de formigons. 
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. 
Tipus de ciment ..........................................................CEM I 
Classe del ciment ......................................................>= 32,5 
Contingut de ciment: 

- Per a obres de formigó en massa ..............................>= 150 kg/m3 
- Per a obres de formigó lleugerament armat ....................>= 200 kg/m3 
- Per a obres de formigó armat o pretensat .....................>= 250 kg/m3 
- Per a formigons HP-* .........................................>= 300 kg/m3 
- A totes les obres ............................................<= 400 kg/m3 

Relació aigua/ciment dels formigons HP-* ...............................<= 0,55 
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 

 
Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca................................................Nul.la 
- Consistència plàstica o tova.....................................± 1 cm 
- Consistència fluida..............................................± 2 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes .........................................± 1% 
- Contingut de granulats, en pes ......................................± 1% 
- Contingut d'aigua ...................................................± 1% 
- Contingut d'additius ................................................± 3% 

 
FORMIGÓ AMB CENDRES VOLANTS: 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres 
volants. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l’ús 
de cendres volants per a la seva confecció. Si s'utilitzen cendres volants no han de superar 
el 35% del pes del ciment. 
Les cendres han de complir, en qualsevol cas, les especificacions de la norma UNE 83-415 que 
segueixen a continuació: 

- Contingut d'humitat (UNE 83-431) 
- Contingut en SO3 (UNE 83-432) 
- Pèrdua per calcinació (UNE 83-443) 
- Finura (UNE 83-450) 
- Índex d'activitat resistent (UNE 83-451) 
- Demanda d'aigua (UNE 83-452) 
- Estabilitat de volum (UNE 83-453) 

 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 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 
- Data de lliurament i número de sèrie del full 
- Adreça de subministrament i nom de l'usuari 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega 
- Especificacions del formigó: 

- Resistència característica 
- Contingut màxim i mínim de ciment per m3 de formigó 
- Tipus, classe, categoria i marca del ciment 
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- Consistència i relació màxima aigua/ciment 
- Mida màxima del granulat 
- Tipus d'additiu segons l'UNE 83-200 

- Quantitat de formigó de la càrrega 
- Hora de càrrega del camió 
- Identificació del camió 
- Hora límit per a utilitzar el formigó 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
Aquest criteri inclou el transport a l’obra del formigó. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado." 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE nº 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
nº 242 del 9.10). 
Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) del 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat. 
EP-93 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado." 
 
 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064E21C,B064300C. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
     - 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'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
     - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretensat 
     - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
     - C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
     - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
     - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
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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 grandaria 
máxima 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 suministrador hagi d'aportar serán especificades 
abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us 
de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de 
la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell 
nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Tipus de ciment: 
     - Formigó en massa Ciments comuns(UNE 80-301) 
  Ciments per a usos especials(UNE 80-307) 
     - Formigó armat Ciments comuns(UNE 80-301) 
     - Formigó pretensat Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 
     - Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305) 
     - Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 
als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 
Classe del ciment >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
     - Obres de formigó en massa >= 200 kg/m3 
     - Obres de formigó armat >= 250 kg/m3 
     - Obres de formigó pretensat >= 275 kg/m3 
     - A totes les obres <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
     - Formigó en massa <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó armat <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó pretensat <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - Consistència seca 0 - 2 cm 
     - Consistència plàstica 3 - 5 cm 
     - Consistència tova 6 - 9 cm 
     - Consistència fluida 10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
     - Pretensat <= 0,2% pes del ciment 
     - Armat <= 0,4% pes del ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca Nul 
          - Consistència plàstica o tova ± 1 cm 
     - Consistència fluida ± 2 cm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
     - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
          - Resistència característica 
          - Formigons designats per propietats: 
               - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
               - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
          - Formigons designats per dosificació: 
               - Contingut de ciment per m3 
               - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
          - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
          - Tipus, classe i marca del ciment 
          - Grandària màxima del granulat 
          - Consistència 
          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065910C. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
     - Consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
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     - 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'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
     - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretensat 
     - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
     - C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
     - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
     - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandaria 
máxima 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 suministrador hagi d'aportar serán especificades 
abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us 
de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de 
la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell 
nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Tipus de ciment: 
     - Formigó en massa Ciments comuns(UNE 80-301) 
  Ciments per a usos especials(UNE 80-307) 
     - Formigó armat Ciments comuns(UNE 80-301) 
     - Formigó pretensat Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 
     - Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305) 
     - Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 
als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 
Classe del ciment >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
     - Obres de formigó en massa >= 200 kg/m3 
     - Obres de formigó armat >= 250 kg/m3 
     - Obres de formigó pretensat >= 275 kg/m3 
     - A totes les obres <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
     - Formigó en massa <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó armat <= 0,65 kg/m3 
     - Formigó pretensat <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - Consistència seca 0 - 2 cm 
     - Consistència plàstica 3 - 5 cm 
     - Consistència tova 6 - 9 cm 
     - Consistència fluida 10-15 cm 
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L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
     - Pretensat <= 0,2% pes del ciment 
     - Armat <= 0,4% pes del ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca Nul 
          - Consistència plàstica o tova ± 1 cm 
     - Consistència fluida ± 2 cm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
     - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
          - Resistència característica 
          - Formigons designats per propietats: 
               - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
               - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
          - Formigons designats per dosificació: 
               - Contingut de ciment per m3 
               - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
          - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
          - Tipus, classe i marca del ciment 
          - Grandària màxima del granulat 
          - Consistència 
          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0716000,B071T200. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter adhesiu especial per a guix 
- Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolat de gres 
- Morter elàstic 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
- Morter d'anivellament 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
El morter adhesiu és un morter sec d'àrids fins i resines orgàniques que al barrejar-lo amb 
aigua amb la proporció adequada fa una pasta apta per a fixar revestiments ceràmics a terres i 
parets. 
El morter de resines sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb resines 
sintètiques per al rebliment de junts de revestiments ceràmics. 
El morter elàstic és una pasta feta amb ciment CEM I/42,5 i granulats silicis amb additius 
adherents. 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment 
pòrtland i additiu plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a 
construir parets de maons. 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al 
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... 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i 
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i 
regularització d'elements de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
MORTER ADHESIU: 
Les seves característiques, mesurades segons els assaigs establerts per la UEATC (Cahier CSTB 
1586), han de ser: 
     - Resistència a l'arrencament >= 5 kg/cm2 
     - Temps d'extensibilitat 1 - 3 h 
     - Temps d'ajustabilitat >= 10 min 
     - Lliscament un cop aplicat a paraments verticals <= 2 mm 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 
- Composició 
- Granulometria 
- Densitat en pols i en pasta 
- Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva aplicació 
- Rendiments previstos 
 
MORTER AMB RESINES SINTÈTIQUES: 
Densitat aparent Aprox. 1,4 T/m3 
Absorció d'aigua (DIN 52617-E) Ha de cumplir 
 
MORTER ELÀSTIC: 
Mida del granulat < 400 micres 
Dosificació en volum 1:3 
Relació aigua - ciment 0,4 - 0,5 
Resistència a compressió al cap de 28 dies >= 350 kg/cm2 
Resistència a flexotracció al cap de 28 dies >= 50 kg/cm2 
 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
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La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'us a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es col.loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la D.F. 
Mida màxima del granulat <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q) 3 <= Q <= 7 
 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS: 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies >= 80 kg/cm2 
Consistència (assentament al con d'Abrams) 17 cm 
Percentatge de fins a la mescla seca (P) 20% <= P <= 10% 
Toleràncies: 
     - Consistència (assentament al con d'Abrams) ± 20 mm 
 
MORTER POLIMÈRIC: 
     Granulometria 0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies (UNE 80-101) 500 - 600 kp/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 80-101) 90 - 120 kg/m2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
     - Morter adhesiu 1 any 
     - Morter amb resines sintètiques o morter polimèric 6 mesos 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A PARETS DE MAONS: 
NBE FL-90 "Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo." 
 
ALTRES MORTERS: 
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 
 
B0818110. 
 
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. 
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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: 
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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 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D’AIGUA/PLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d’aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del 
formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o 
augmentar l’assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5% 
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D’AIGUA D’ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT: 
L’additiu reductor d’aigua d’alta activitat /superplastificant, és un producte per a 
incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat 
d’aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l’assentament en con per 
una mateixa quantitat d’aigua. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia: 
     - Reducció d’aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12% 
     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 
          - 1 dia:  >= 140% 
         -  28 dies:  >= 115% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment: 
     - Consistència: 
          - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm 
     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min 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% 
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- 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% 
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. 
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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% 
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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. 
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: 
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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 
- 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: 
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- 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. 
 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
     - Qualitat G1 o G2 1770 N/mm2 
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     - Qualitat G3 1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504) Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504) >= 98,5% 
Toleràncies: 
     - Diàmetre ± 2% diàmetre nominal 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
     - Qualitat recuit =< 600 N/mm2 
     - Qualitat dur > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
     - Diàmetre taula 1 UNE 36-732 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
*UNE 36-722-74 "Alambres de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias" 
 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37-506-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Características generales." 
* UNE 37-502-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro." 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
*UNE 36-732-95 "Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimintos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de PVC" 
 
B0A2 - TELES METÀL.LIQUES I PLASTIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A25MXD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Entramats amb filferros, per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple o 
doble) amb filferros d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De torsió simple 
- De torsió triple 
- De teixit senzill de filferro ondulat 
- De teixit doble de filferro ondulat 
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- Amb remat superior decoratiu 
S'han considerat els acabats dels filferros següents: 
- Galvanitzat 
- Galvanitzat i plastificat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme. 
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla. 
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores. 
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni 
d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat. 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Els filferos han de complir les especificacions de la norma UNE 36-722. Si son galvanitzats 
també han de complir les de les normes UNE 37-502 i UNE 37-506, i si son plastificats les de 
la UNE 37-732. 
Protecció de galvanització (UNE 37-506):  Ha de complir 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Pas de malla:  ± 7% 
TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE: 
Toleràncies: 
- Pas de malla: 
     - Malla de 40 mm:  ± 3,0 mm 
     - Malla de 50 mm:  ± 3,5 mm 
     - Malla de 60 mm:  ± 4,0 mm 
- Alçària de la tela: 
     - Malla de 40 mm:  ± 30 mm 
     - Malla de 50 mm:  ± 40 mm 
     - Malla de 60 mm:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
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 
 
TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE: 
*UNE 36738:1995 Alambre de acero y productos de alambres para cerramientos. Enrejado simple 
torsión. 
ALTRES TELES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Amfiteatre romà de Tarragona (fossa central) 
 
 
 
 

38 
  

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements metàl.lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes de ferro, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
     - Llargària ± 1 D 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CLAUS D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM O DE 50 MM: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
 
CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17-032-66 "Puntas redondas de cabeza plana lisa. Medidas." 
UNE 17-033-66 "Puntas redondas de cabeza plana rayada. Medidas." 
UNE 17-034-66 "Puntas redondas de cabeza plana ancha." 
UNE 17-035-66 "Puntas de cabeza cónica." 
UNE 17-036-66 "Puntas redondas de cabeza perdida". 
 
B0A5 - CARGOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A5AA00. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva 
superfície una hèlice contínua. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Cargols autoroscants amb volandera 
- Cargols taptite d'acer inoxidable 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la 
llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a 
la vegada el forat i la rosca. 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes >= 98,5% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o 
transversals, amb les excepcions següents: 
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     - Malles electrosoldades 
     - Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies 
normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, 
relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant 
(segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Mides nominals: 
------------------------------------------- 
¦Diàmetre  ¦ Àrea de la secció  ¦  Massa  ¦ 
¦Nominal e ¦  transversal  S    ¦         ¦ 
¦  (mm)    ¦      (mm2)         ¦ (Kg/m)  ¦ 
------------------------------------------- 
¦   6      ¦      28,3          ¦ 0,222   ¦ 
¦   8      ¦      50,3          ¦ 0,395   ¦ 
¦  10      ¦      78,5          ¦ 0,617   ¦ 
¦  12      ¦      113           ¦ 0,888   ¦ 
¦  14      ¦      154           ¦ 1,21    ¦ 
¦  16      ¦      201           ¦ 1,58    ¦ 
¦  20      ¦      314           ¦ 2,47    ¦ 
¦  25      ¦      491           ¦ 3,85    ¦ 
¦  32      ¦      804           ¦ 6,31    ¦ 
¦  40      ¦     1260           ¦ 9,86    ¦ 
------------------------------------------- 
Característiques mecàniques de les barres: 
------------------------------------------------------------------------- 
¦Designació ¦Classe acer¦ Lím. elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦Relació  ¦ 
¦           ¦           ¦ fy (N/mm2)   ¦unitaria ¦de rotura   ¦fs/fy    ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦de rotura¦(sobre base ¦         ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦fs(N/mm2)¦De 5        ¦         ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦         ¦diàmetres   ¦         ¦ 
------------------------------------------------------------------------- 
¦B 400 S    ¦Soldable   ¦ >= 400       ¦>= 440   ¦>= 14%      ¦>= 1,05  ¦ 
¦B 500 S    ¦Soldable   ¦ >= 500       ¦>= 550   ¦>= 12%      ¦>= 1,05  ¦ 
------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------- 
¦Designació¦lìm elàstic¦ Resist  ¦Relació     ¦Allarg.de  ¦Allarg ¦Relació¦ 
¦          ¦  Re (MPa) ¦a la     ¦Re-real/    ¦rotura     ¦total  ¦Rm/Re  ¦ 
¦          ¦           ¦tracció  ¦Re-nominal  ¦(s/base de ¦Càrrega¦       ¦ 
¦          ¦           ¦Rm (MPa) ¦            ¦5 diametres¦Màxima ¦       ¦ 
--------------------------------------------------------------------------- 
¦B 400 SD  ¦ >= 400    ¦>= 480   ¦>= 1,20     ¦>= 20%     ¦   9%  ¦>= 1,20¦ 
¦          ¦           ¦         ¦            ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
¦B 500 SD  ¦ >= 500    ¦>= 575   ¦>= 1,25     ¦>= 12%     ¦   8%  ¦>= 1,15¦ 
¦          ¦           ¦         ¦            ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Composició química: 
--------------------------------------------------------------------- 
¦anàlisis  ¦   C   ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦   P   ¦   S   ¦   N    ¦ 
¦UNE 36-068¦ %màx. ¦        %màx.          ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx.  ¦ 
--------------------------------------------------------------------- 
¦Colada    ¦ 0,22  ¦        0,50           ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012  ¦ 
--------------------------------------------------------------------- 
¦producte  ¦ 0,24  ¦        0,52           ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013  ¦ 
--------------------------------------------------------------------- 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065) Nul.la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 
     - Tensió mitjana d'adherència: 
          - D < 8 mm >= 6,88 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
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          - D > 32 mm >= 4,00 N/mm2 
     - Tensió de trencament d'adherència: 
          - D < 8 mm >= 11,22 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
          - D > 32 mm >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
          - Per a D <= 25 mm >= 95 % secció nominal 
          - Per a D > 25 mm >= 96% secció nominal 
     - Massa ± 4,5% massa nominal 
- Ovalitat: 
------------------------------------------- 
¦Diàmetre nominal e ¦  Diferència màxima  ¦ 
¦     (mm)          ¦        (mm)         ¦ 
¦      6            ¦         1           ¦ 
¦      8            ¦         1           ¦ 
¦     10            ¦       1,50          ¦ 
¦     12            ¦       1,50          ¦ 
¦     14            ¦       1,50          ¦ 
¦     16            ¦       2,00          ¦ 
¦     20            ¦       2,00          ¦ 
¦     25            ¦       2,00          ¦ 
¦     32            ¦       2,50          ¦ 
¦     40            ¦       2,50          ¦ 
------------------------------------------- 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
     - En el cas de productes certificats: 
          - El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
          - El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats (armadures 
passives) 
          - El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 
característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 
          El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de 
control de producció corresponents a la partida servida. 
     - En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
          - Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
          - Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
          - Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
          - Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid 
superficial amb raspall de filferros < 1% 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
UNE 36-068-94 "Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado." 
UNE 36-065-00 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 
ductilidad para armaduras de hormigón armado. 
 
B0B5 - ENTRAMATS METÀL.LICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B5U010. 
 
 
 
 
1.DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Entramat de platines d'acer galvanitzat per a formació de paviments, de 30x30 de pas de malla 
incloses en un bastiment format per platines portants. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir la capacitat portant i les càrregues admisibles per cada tipus 
d'entramat, en funció de les condicions d'ús previstes. 
La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
L'entramat ha d'estar fixat a les platines, en tot el seu perímetre i sense guerxaments. 
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per 
resistència). 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en 
fred). 
Protecció de la galvanització >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures >= 345 g/m2 
Puresa del zinc >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Gruixos ± 0,5 mm 
- Secció dels perfils ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes ± 2 mm/m 
- Planor ± 1 mm/m 
- Torsió dels perfils ± 1°/m 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral.leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529) <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532) Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
     - Fusta de pi Aprox. 150000 kg/cm2 
     - Fusta d'avet Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534) <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal + 50 mm 
      - 25 mm 
     - Amplària nominal ± 2 mm 
     - Gruix nominal ± 2 mm 
     - Fletxa ± 5 mm/m 
     - Torsió ± 2° 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0D3 - LLATES 
 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral.leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Higroscopicitat (UNE 56-532) Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) 0,35% <= C <= 0,55% 
Contingut d'humitat (UNE 56-529) <= 15% 
Coeficient d'elasticitat Aprox. 150000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534) <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal + 50 mm 
      - 25 mm 
     - Amplària nominal ± 2 mm 
     - Gruix nominal ± 2 mm 
     - Fletxa ± 5 mm/m 
     - Torsió ± 2° 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0D6 - PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D625A0. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl.lic telescòpic 
 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral.leles. 
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No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529) <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532) Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat Aprox. 150000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534) <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Diàmetre ± 2 mm 
     - Llargària + 50 mm 
      - 25 mm 
     - Fletxa ± 5 mm/m 
 
PUNTAL METÀL.LIC: 
Puntal metàl.lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 
clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
---------------------------------------------------------------------- 
¦                     ¦         Llargària del puntal                 ¦ 
¦alçària de muntatge  ¦----------------------------------------------- 
¦                     ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦  5 m     ¦ 
---------------------------------------------------------------------- 
¦        2 M          ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -     ¦ 
¦      2,5 M          ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -     ¦ 
¦        3 M          ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -     ¦ 
¦      3,5 M          ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T  ¦ 
¦      4,0 M          ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T  ¦ 
¦      4,5 M          ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T  ¦ 
¦        5 M          ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T  ¦ 
---------------------------------------------------------------------- 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PUNTAL METÀL.LIC: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
 
PUNTAL DE FUSTA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0D7 - TAULERS 
 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal + 50 mm 
      - 25 mm 
     - Amplària nominal ± 2 mm 
     - Gruix ± 0,3 mm 
     - Rectitud d'arestes ± 2 mm/m 
     - Angles ± 1° 
 
TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral.leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529) <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532) Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat Aprox. 150000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534) <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2 
 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel.lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i 
premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic >= 650 kg/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
     - Mínim 21000 kg/cm2 
     - Mitjà 25000 kg/cm2 
Humitat del tauler >= 7% 
  <= 10% 
Inflament en: 
     - Gruix <= 3% 
     - Llargària <= 0,3% 
     - Absorció d'aigua <= 6% 
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Resistència a la tracció perpendicular a les cares >= 6 kp/cm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
     - A la cara >= 140 kp 
     - Al cantell >= 115 kp 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0D8 - PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D81580. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a 
evitar deformacions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de 
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 
previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable 
de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DF8H0A. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel.les metàl.liques 
i de cartró 
- Motlles metàl.lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i pericons 
d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl.lics o amb taulers de fusta 
encadellada 
- Alleugeridors cilindrics de fusta 
- Malles metàl.liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi 
alteracions en la seva secció o en la seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal 
d'absorbir els esforços propis de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els 
ocasionats pels usos previstos. 
Toleràncies: 
     - Fletxes 5 mm/m 
     - Dimensions nominals ± 5 % 
     - Balcament 5 mm/m 
 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, 
corcs, nusos morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim >= 50 cm 
 
MALLES METÀL.LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 
Resistència 38 - 43 kg/mm2 
Límit elàstic 30 - 34 kg/mm2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MOTLLES METÀL.LICS PER A ENCOFRATS DE CAIXES I PERICONS, CINDRIS SENZILLS O DOBLES, I MOTLLES 
CIRCULARS DE CARTRÓ, PER A ENCOFRATS DE PILARS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
MOTLLES CIRCULARS DE FUSTA I DE LAMEL.LES METÀL.LIQUES PER A PILARS, ALLEUGERIDORS CILÍNDRICS, 
MALLA METÀL.LICA PER A ENCOFRAT PERDUT I ENCOFRATS CORBATS PER A PARAMENTS: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZP500,B0DZA000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament 
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements 
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
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El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF. 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1,B0F1F2A1. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila 
i, eventualment, d'altres materials; i un procés de secatge i cocció. 
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. 
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Es consideren les següents tipus de maons: 
- Massís (M) 
- Calat (P) 
- Foradat (H) 
Es consideren les següents classes de maons: 
- Maó per a utilitzar revestit (NV) 
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc... i la uniformitat de 
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 
requerides per la D.F. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% 
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més 
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): 
     - Maó massís >= 100 kp/cm2 
     - Maó calat >= 100 kp/cm2 
     - Maó foradat >= 50 kp/cm2 
Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 
--------------------------------------------------------- 
¦Dimensió nominal       ¦        Fletxa màxima          ¦ 
¦                       ¦-------------------------------- 
¦aresta o diagonal (A)  ¦ Cara vista  ¦ Per a revestir  ¦ 
¦        (cm)           ¦    (mm)     ¦    (mm)         ¦ 
--------------------------------------------------------- 
¦        A > 30         ¦     4       ¦     6           ¦ 
--------------------------------------------------------- 
¦   25 < A <= 30        ¦     3       ¦     5           ¦ 
--------------------------------------------------------- 
¦ 12,5 < A <= 25        ¦     2       ¦     3           ¦ 
--------------------------------------------------------- 
Gruix de les parets del maó: 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦                              ¦ Maó de cara vista ¦ Maó per a revestir  ¦ 
¦                              ¦      (mm)         ¦       (mm)          ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦paret exterior cara vista     ¦     >= 15         ¦         -           ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦paret exterior per a revestir ¦     >= 10         ¦      >= 6           ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦paret interior                ¦     >= 5          ¦      >= 5           ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
Succió d'aigua (UNE 67-031) <= 0,45 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027): 
     - Maó per a revestir <= 22% 
     - Maó de cara vista <= 20% 
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 
     - Nombre màxim d'escrostonaments en una peça 1 
     - Dimensió <= 15 mm 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats 
       d'una mostra de remesa de 24 unitats 1 
Toleràncies: 
- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes: 
------------------------------------------------------ 
¦                  ¦         Tolerància              ¦ 
¦   Arestes (A)    ¦---------------------------------- 
¦                  ¦  Cara vista  ¦  Per a revestir  ¦ 
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¦      (cm)        ¦    (mm)      ¦     (mm)         ¦ 
------------------------------------------------------ 
¦   10 < A < 30    ¦    ± 3       ¦     ± 6          ¦ 
------------------------------------------------------ 
¦   A <= 10        ¦    ± 2       ¦     ± 4          ¦ 
------------------------------------------------------ 
- Tolerància sobre la dispersió de la dimensió: 
-------------------------------------------------------- 
¦                    ¦         Tolerància              ¦ 
¦   Aresta (A)       ¦---------------------------------- 
¦      (cm)          ¦  Cara vista  ¦  Per a revestir  ¦ 
¦                    ¦     (mm)     ¦      (mm)        ¦ 
-------------------------------------------------------- 
¦   10 < A <= 30     ¦       5      ¦       6          ¦ 
-------------------------------------------------------- 
¦   A <= 10          ¦      3       ¦       4          ¦ 
-------------------------------------------------------- 
- Angles díedres: 
          - Maó de cara vista ± 2° 
          - Maó per a revestir ± 3° 
 
MAONS DE CARA VISTA: 
Gelabilitat (UNE 67-028) No gelable 
Eflorescències (UNE 67-029) "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
 
MAÓ MASSÍS: 
Maó semse perforacions o amb perforacions al pla. 
Volum de les perforacions <= 10% del volum de la peça 
Secció de cada perforació <= 2,5 cm2 
 
MAÓ CALAT: 
Maó amb tres o més perforacions al pla. 
Volum de les perforacions > 10% del volum del maó 
Massa mínima del maó dessecat: 
------------------------------------------------------------------ 
¦llarg    ¦  Gruix  ¦  Maó per a revestir  ¦  Maó de cara vista  ¦ 
------------------------------------------------------------------ 
¦         ¦ 3,5 cm  ¦        1000 g        ¦          -          ¦ 
¦         ¦------------------------------------------------------- 
¦<= 26 cm ¦ 5,2 cm  ¦        1500 g        ¦       1450 g        ¦ 
¦         ¦------------------------------------------------------- 
¦         ¦ 7,0 cm  ¦        2000 g        ¦       1850 g        ¦ 
------------------------------------------------------------------ 
¦         ¦ 5,2 cm  ¦        2200 g        ¦       2000 g        ¦ 
¦         ¦------------------------------------------------------- 
¦>= 26 cm ¦ 6,0 cm  ¦        2550 g        ¦       2350 g        ¦ 
¦         ¦------------------------------------------------------- 
¦         ¦ 7,5 cm  ¦        3200 g        ¦       2900 g        ¦ 
------------------------------------------------------------------ 
 
MAÓ FORADAT: 
Maó amb forats al cantell o la testa. 
Secció de cada perforació <= 16 cm2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
- Resistència a compressió en kp/cm2 
- Dimensions en cm 
- Distintiu de qualitat, si el té 
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Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RL-88 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de 
Construcción." 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z5011BQX3,B44Z5011BQYH. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si 
es el cas. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b 
o A/52b. 
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangular, d'acer 
A/37b, A/42b o A/52b. 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o rectangular, d'acer 
A/42b o A/52b. 
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b, A/42b o 
A/52b. 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S'han considerat els acabats de protecció següents: 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, 
que ha de complir les determinacions de la norma NBE EA-95. 
Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma NBE EA-95. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la D.T. El subministrador ha de 
confeccionar els corresponents planols de taller a partir de la D.T. del projecte, i aquests 
els ha d'aprovar la D.F. 
Les peces han de tenir marcades la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així 
com les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. 
Toleràncies: 
     - Dimensions, forma i pes dels perfils Segons norma NBE EA-95 
- Llargària de les peces: 
          - Fins a 1000 mm ± 2 mm 
          - De 1001 a 3000 mm ± 3 mm 
          - De 3001 a 6000 mm ± 4 mm 
          - De 6001 a 10000 mm ± 5 mm 
          - De 10001 a 15000 mm ± 6 mm 
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          - De 15001 a 25000 mm ± 8 mm 
          - A partir de 25001 mm ± 10 mm 
     - Fletxa llarg/1500 
      10 mm 
Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat 
entre els nusos i al conjunt dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems. 
 
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 
- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit. 
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb filferro- elèctrode 
fusible. 
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible nu. 
- Elèctric per resistència. 
Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces i 
col.locar aquestes en la posició més convenient per a executar les soldadures, sense produir 
sol.licitacions excessives que puguin perjudicar la resistència dels cordons dipositats. 
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE EA-95 
part 5.2, per soldadors qualificats d'acord amb la UNE_EN 287-1 1992. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com 
la llargària de les mateixes han de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-
95. 
Toleràncies: 
- Dimensions dels cordons de soldadura: 
          - Fins a 15 mm ± 0,5 mm 
          - De 16 a 50 mm ± 1,0 mm 
          - De 51 a 150 mm ± 2,0 mm 
          - Mes gran de 150 mm ± 3,0 mm 
 
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB CARGOLS: 
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, 
que compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. 
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en els seu 
defecte, l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2. 
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a 
la D.T. Els diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal 
dels cargols. 
Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser 
planes. 
Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol. 
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 
Les perforacions han d'estar fetes amb taladre. Només s'admet la perforació amb punxó en 
perfils d'acer A/37b de gruix mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a carregues 
dinàmiques. 
Les famelles de cargols de tipys ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del 
seu eix, s'han de bloquejar. 
Toleràncies: 
     - Diàmetre dels cargols calibrats -0,00 mm 
      +0,15 mm 
     - Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència ± 1,0 mm 
- Separació i alineació de forats: 
          - Diàmetre del forat 11 mm ± 1,0 mm 
          - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm ± 1,5 mm 
          - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm ± 2,0 mm 
          - Diàmetre del forat 25 o 28 mm ± 3,0 mm 
 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 
peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol 
material, les restes de greix, òxid i pols. 
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Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els 
llocs on s'hagi de realitzar soldadures, no s'han de pintar. 
 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció del galvanitzat >= 275 g/m2 
Puresa del zinc >= 98,5 % 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la D.T., 
d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 
 
B44Z5011 - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z5011BQX3,B44Z5011BQYH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb 
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix 
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-
EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 
designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) 
i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 
secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta 
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 
següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de 
les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Cada perfil foradat ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número 
de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida 
al paquet. 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 
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determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de 
partida. 
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que 
contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l’acer 
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text 
clar 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons la UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la 
superfície d’acer. 
S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 
Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han 
d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
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Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de 
cada passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts 
a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del 
PG3 per a obres d’enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s’admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 
898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin 
com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap 
del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 
xamfrà ha d’estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
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És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar 
fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 
procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 
s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el 
que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s’admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 
peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades 
adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d’emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 
s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura 
del recipient. 
Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua 
durant un cert temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar. 
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Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de 
tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s’han d’utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de 
producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col.locar sobre el 
producte acompanyat per: 
- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 
procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, 
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, 
d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
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UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y 
de grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
*Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 
Hormigones y Acero. 
 
 
B5 - MATERIALS PER A COBERTES 
B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZE - MATERIALS PER A RÀFECS I VORES LLIURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZEU100. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements especials per a formar els ràfecs o vores lliures de les cobertes. 
S'han considerat els materials següents: 
- Peça per a vora lliure i abocador a la canal de planxa metàl.lica amb làmina adherida de PVC 
- Planxa de zinc de 0,6 a 0,82 mm de gruix 
- Planxa de coure de 0,6 a 0,82 mm de gruix 
- Peça de morter de ciment, obtinguda per l'adormiment i l'enduriment d'un morter acolorit en 
massa 
 
ELEMENTS DE PLANXA: 
Peça obtinguda per un procés de laminatge. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes 
superficials. 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
Toleràncies: 
     - Desenvolupament ± 3 mm 
 
PEÇA DE PLANXA METÀL.LICA AMB LÀMINA ADHERIDA DE PVC: 
La planxa metàl.lica ha de portar un tractament de galvanització i posterior lacat al forn. 
La superfície de la planxa ha de ser llisa, plana i uniforme. 
No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, greixos, productes que 
continguin dissolvents o altres materials que provoquin la migració dels plastificants de PVC. 
La làmina de PVC ha de ser soldable amb els procediments habituals: aire calent, alta 
freqüència, dissolvents i altres. 
Gruix: 
     - Planxa metàl.lica >= 0,50 mm 
     - Làmina de PVC >= 0,85 mm 
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PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
Contingut de zinc (UNE 37-301) 99,95% 
Llargària 200 - 300 cm 
Toleràncies: 
     - Impureses (UNE 37-301) Ha de complir 
     - Gruix ± 0,03 mm 
     - Llargària ± 5 mm 
 
PEÇA DE MORTER DE CIMENT: 
No ha de tenir fissures, deformacions o altres defectes visibles que impedeixin el muntatge o 
perjudiquin la estanquitat. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
Ha de portar dos forats fets o insinuats. 
Càrrega admissible a la flexió (NF-P31-311) >= 200 kg 
Gelabilitat Ha de complir 
Permeabilitat Ha de complir 
Envelliment accelerat (MELC 12.94) Ha de complir 
Diàmetre dels forats per a clavar-les >= 0,3 cm 
Separació dels forats al cantell >= 2,5 cm 
Gruix >= 8 mm 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal ± 4 mm 
- Amplària efectiva: 
          - Teula amb ensamblatge ± 5 mm 
          - Teula sense ensamblatge ± 3 mm 
     - Gruix ± 1 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELEMENTS DE PLANXA: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Emmagatzematge: En piles de dos palets, com a màxim, situats verticalment amb les filades 
separades per fustes, si estan soltes, i sempre de manera que no es trenquin ni s'escantonin. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS DE PLANXA: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B71 - LÀMINES BITUMINOSES 
B711 - LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat 
antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàl.lica. 
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S'han considerat els tipus d'armadures següents: 
- FO: Feltre cel.lulòsic 
- FV: Feltre de fibra de vidre 
- FP: Feltre de poliester 
- TV: Teixit de fibra de vidre 
- PE: Film de polietilé 
- PR: Film de poliester 
- TJ: Teixit de jute 
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre 
- NA: Sense armadura 
 
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. 
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al 
material impermeabilitzant. 
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no 
rectilínies, trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats -excepte les 
perforacions característiques de la làmina perforada LO-40/P-, etc.). 
Les làmines metàl.liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, 
amb la finalitat d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment bituminós i de 
compensar les dilatacions que experimentin. 
Les làmines amb autoprotecció metàl.lica, han de tenir la superfície exterior totalment 
coberta amb una làmina protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós. 
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra 
mineral uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós. 
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda 
perimetral de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament. 
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte 
herbicida o repelent de les arrels. 
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a 
l'enrotllar-se. 
Incompatibilitats: Les làmines autoprotegides, no s'han de posar en contacte amb productes de 
base de quitrà o derivats. La resta de làmines no s'han de posar en contacte amb productes de 
base asfàltica o derivats. 
El material presentat en rotlles no ha d'estar adherit, al desenrrotllar-lo a la temperatura 
de 35°C; ni s'ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C. 
Massa de la làmina (UNE-EN 1849-1): 
---------------------------------------------- 
¦Tipus   ¦acabat  ¦Massa nominal¦Massa mínima¦ 
¦làmina  ¦antiadh.¦  (kg/m2)    ¦  (kg/m2)   ¦ 
---------------------------------------------- 
¦lO-20   ¦ sorra  ¦      2,4    ¦    2,2     ¦ 
¦        ¦ plàstic¦      2,0    ¦    1,8     ¦ 
---------------------------------------------- 
¦lO-30   ¦ sorra  ¦      3,4    ¦    3,1     ¦ 
¦        ¦ plàstic¦      3,0    ¦    2,7     ¦ 
---------------------------------------------- 
¦lO-40   ¦ sorra  ¦      4,4    ¦    4,0     ¦ 
¦        ¦ plàstic¦      4,0    ¦    3,6     ¦ 
---------------------------------------------- 
¦lO-50   ¦ plàstic¦      5,0    ¦    4,5     ¦ 
---------------------------------------------- 
¦lO-40/G ¦ sorra  ¦      4,0    ¦    3,6     ¦ 
¦        ¦ plàstic¦      4,0    ¦    3,6     ¦ 
---------------------------------------------- 
Massa mínima de les capes de recobriment bituminos. UNE 104-281/6-8 (kg/m2): 
------------------------------------------------------------------- 
¦Tipus          ¦Tipus armadura                                   ¦ 
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¦làmina         ¦-------------------------------------------------- 
¦               ¦  FO  ¦  FV  ¦  FP  ¦  TJ  ¦  MV  ¦  PE  ¦  PR   ¦ 
------------------------------------------------------------------- 
¦lO-20   sorra  ¦ 0,91 ¦ 1,54 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -    ¦ 
¦        plàstic¦ 1,07 ¦ 1,70 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -    ¦ 
------------------------------------------------------------------- 
¦lO-30   sorra  ¦ 1,81 ¦ 2,43 ¦ 2,36 ¦ 1,84 ¦ 2,45 ¦ 2,39 ¦ 2,45  ¦ 
¦        plàstic¦ 1,97 ¦ 2,59 ¦ 2,52 ¦ 2,00 ¦ 2,61 ¦ 2,55 ¦ 2,61  ¦ 
------------------------------------------------------------------- 
¦lO-40   sorra  ¦ 2,48 ¦ 3,33 ¦ 3,26 ¦ 2,74 ¦ 3,34 ¦ 3,39 ¦ 3,35  ¦ 
¦        plàstic¦ 2,64 ¦ 3,49 ¦ 3,42 ¦ 2,90 ¦ 3,50 ¦ 3,45 ¦ 3,51  ¦ 
------------------------------------------------------------------- 
¦lO-50   plàstic¦   -  ¦   -  ¦ 4,32 ¦ 3,80 ¦ 4,40 ¦ 4,34 ¦  -    ¦ 
------------------------------------------------------------------- 
¦lO-40/G sorra  ¦      ¦ 1,73 ¦ 1,66 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -    ¦ 
¦        plàstic¦      ¦ 2,01 ¦ 1,93 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -    ¦ 
------------------------------------------------------------------- 
¦lO-30/M plàstic¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 2,34 ¦ 2,39  ¦ 
------------------------------------------------------------------- 
¦lO-40/M plàstic¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦ 2,69 ¦  -   ¦ 3,25 ¦ 3,30  ¦ 
------------------------------------------------------------------- 
Característiques de l'armadura i resistència a tracció de la làmina: 
---------------------------------------------------------------------------- 
¦Tipus¦  Massa ¦ Massa armadura¦allargament al ¦   Resistència tracció     ¦ 
¦     ¦ nominal¦    exempta    ¦trencament a   ¦   de la làmina a 23°C     ¦ 
¦     ¦armadura¦   d'humitat   ¦   23°C        ¦     UNE-EN 12311-1        ¦ 
¦     ¦(g/m2)  ¦i sense saturar¦UNE-EN 12311-1 ¦           (N/5 cm)        ¦ 
¦     ¦        ¦UNE 104-281/6-8--------------------------------------------- 
¦     ¦        ¦     (g/m2)    ¦longit ¦transv ¦ longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦     ¦        ¦               ¦-------------------------------------------- 
¦     ¦        ¦               ¦       ¦       ¦sense ¦autop ¦sense ¦autop ¦ 
¦     ¦        ¦               ¦       ¦       ¦ prot.¦Mèt.  ¦ prot.¦Mèt.  ¦ 
---------------------------------------------------------------------------- 
¦FO   ¦   300  ¦     250       ¦  -    ¦  -    ¦>= 300¦   -  ¦>= 200¦  -   ¦ 
¦FO   ¦   400  ¦     330       ¦  -    ¦  -    ¦>= 400¦   -  ¦>= 300¦  -   ¦ 
---------------------------------------------------------------------------- 
¦FV   ¦    50  ¦      45       ¦  -    ¦  -    ¦>= 200¦   -  ¦>= 120¦   -  ¦ 
¦FV   ¦    60  ¦      54       ¦  -    ¦  -    ¦>= 250¦   -  ¦>= 175¦   -  ¦ 
¦FV   ¦   100  ¦      90       ¦  -    ¦  -    ¦>= 280¦   -  ¦>= 240¦   -  ¦ 
---------------------------------------------------------------------------- 
¦FP   ¦   130  ¦     120       ¦>= 30% ¦>= 30% ¦>= 500¦>= 550¦>= 300¦>= 400¦ 
---------------------------------------------------------------------------- 
¦TJ   ¦   300  ¦     270       ¦  -    ¦  -    ¦>= 400¦>= 600¦>= 400¦>= 600¦ 
---------------------------------------------------------------------------- 
¦TV   ¦    50  ¦      45       ¦  -    ¦  -    ¦   -  ¦>= 600¦   -  ¦>= 600¦ 
---------------------------------------------------------------------------- 
¦MV   ¦   100  ¦      90       ¦  -    ¦  -    ¦>= 400¦>= 300¦>= 400¦   -  ¦ 
---------------------------------------------------------------------------- 
¦pE   ¦    95  ¦      85       ¦>=250% ¦>=250% ¦>= 100¦>= 220¦>= 100¦>= 220¦ 
¦pE   ¦ 2 x 95 ¦      85       ¦>=250% ¦>=250% ¦>= 280¦   -  ¦>= 250¦   -  ¦ 
---------------------------------------------------------------------------- 
¦pR   ¦    50  ¦      45       ¦>= 50% ¦>= 50% ¦>= 200¦>= 220¦>= 200¦>= 220¦ 
¦pR   ¦    70  ¦      63       ¦>= 50% ¦>= 50% ¦>= 200¦>= 220¦>= 200¦>= 220¦ 
---------------------------------------------------------------------------- 
¦NA   ¦   -    ¦      -        ¦  -    ¦  -    ¦  -   ¦>= 200¦  -   ¦>= 200¦ 
---------------------------------------------------------------------------- 
Amplària nominal (UNE EN 1848-1)  >= 100 cm 
Llargària nominal (UNE EN 1848-1)  >= 5 m 
Massa màxima del material antiadherent (UNE 104-281/6-8): 
- Làmina no protegida: 
- Sorra <= 0,60 kg/m2 
- Plàstic <= 0,04 kg/m2 
- Làmina amb autoprotecció (només cara interna): 
- Sorra <= 0,30 kg/m2 
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- Plàstic <= 0,02 kg/m2 
Massa de la protecció metàl.lica (alumini) (UNE 104-281/6-8) >= 0,20 kg/m2 
Gruix de la làmina metàl.lica (UNE 104-207) >= 80/1000 mm 
Plegabilitat a 5°C (UNE 104-281/6-4) No s'ha d'esquerdar 
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3): 
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281) < 1,5% 
- Canvis en el fluxe del recobriment (UNE 104-281/6-3): 
- Làmina LO-20, LO-30 i autoprotecció mineral (80°C)  < 2 mm 
- Làmina LO-40, LO-50 i autoprotecció metàl.lica (70°C)  < 2 mm 
- Formació d'ampolles  Nul.la 
En les làmines amb armadura tipus FO o FV, al final de l'assaig les provetes no han de tenir 
guerxaments ni deformacions. 
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11): 
 - Làmines perforades, amb autoprotecció mineral  
o no protegides amb material antiadherent de sorra <= 5% 
- En la resta de làmines <= 1% 
Recobriment asfàltic (UNE 104-232/1)  Tipus II-B 
Toleràncies: 
- Amplària (UNE EN 1848-1): 
          - Làmina amb armadura de feltre o teixit  ± 1% 
          - Làmina amb armadura de film  ± 1,5% 
 
LÀMINA PERFORADA LO-40/P: 
Les perforacions han d'estar distribuides uniformement a tota la superfície de la làmina. 
Diàmetre de les perforacions <= 20 mm 
  >= 15 mm 
Superfície perforada <= 10% 
  >= 2,4% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim 
dues. En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en 
contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits. 
Cada rotlle ha de portar una etiqueta en la qual hi ha de constar: 
- Nom i adreça del fabricant, de la marca comercial o del distribuïdor 
- Designació del producte segons normativa 
- Nom comercial de la làmina 
- Llargària i amplària nominals de la làmina en m 
- Nombre i tipus d'armadures, en el seu cas 
- Massa nominal de la làmina per m2 
- Data de fabricació 
- Condicions d'emmagatzematge 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, 
protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 12 mesos. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE QB-90 "Cubiertas con Materiales Bituminosos." 
UNE 104-238-99 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas 
bituminosas de oxiasfalto. 
 
B74 - LÀMINES DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7422FMP. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina termoplàstica de policlorur de vinil plastificat, amb o sense armadura. 
S’han considerat els tipus de làmines següents: 
- Làmina no resistent a l'intempèrie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre 
- Làmina resistent a l'intempèrie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre, o de 
malla de poliester 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes. 
Ha de ser impermeable a l'aigua. 
S'ha de poder soldar pels procediments habituals (aire calent, alta freqüència, dissolvents, 
etc). 
Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, greixos o 
productes que continguin dissolvents o d'altres materials que provoquin la migració dels 
plastificants del PVC. La làmina no resistent a la intèmperie no s'han d'exposar als raigs 
solars. 
En les làmines de dos components, les diferents capes han d'estar solidament adherides. Han de 
tenir una resistència adequada a la deslaminació. 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
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: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat per el fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d’aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat per el fabricant per les 
direccions transversal i longitudinal de la làmina 
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada 
per el fabricant 
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat per el fabricant 
- Resistència a l’impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat per el fabricant 
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat per el fabricant 
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la 
norma UNE-EN 13501-1. 
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb 
la norma UNE-EN 13501-5. 
Toleràncies: 
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
Els requisits de les làmines s’han considerat en funció dels usos següents: 
- Membranes d’impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
- Recintes d’emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493) 
- Làmines per a la construcció d’embassaments i preses (UNE-EN 13361) 
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: 
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- Característiques essencials: 
     - Permeabilitat a l’aigua (estanquitat als líquids) (EN 14150) 
     - Resistència a la tracció (ISO/R 527-66) 
     - Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236) 
     - Durabilitat: 
          - Oxidació (UNE-EN 14575) 
          - Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99) 
- Característiques complementàries: 
     - Resistència a l’esquinçament (ISO 34) 
     - Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5) 
     - Resistència a la penetració d’arrels (EN 14416) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Gruix (UNE-EN 1849-2) 
     - Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2) 
     - Allargament (ISO/R 527-66) 
     - Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91) 
- Característiques complementàries per a us en membranes d'impermeabilització en túnels i 
obres subterrànies: 
     - Durabilitat: 
          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
          - Microorganismes (UNE-EN 12225) 
          - Resistència química (EN 14414) 
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines 
d’impermeabilització en túnels i obres subterrànies: 
     - Reacció al foc (UNE-EN ISO 11925-2) 
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids: 
     - Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434) 
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids, o per 
embassaments i preses: 
     - Durabilitat: 
          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids, 
o per embassaments i preses: 
     - Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1) 
     - Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2) 
- Característiques complementaries per a condicions d’us específiques en làmines per a 
abocadors de residus líquids o sòlids: 
     - Durabilitat: 
          - Resistència química (EN 14414) 
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a 
abocadors de residus líquids o sòlids o per embassaments i preses: 
     - Durabilitat: 
          - Microorganismes (UNE-EN 12225) 
     - Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (EN 14415) 
LÀMINA RESISTENT A LA INTEMPÈRIE: 
El PVC flexible ha de tenir en la seva composició els additius adequats que li confereixin 
resistència a la intempèrie i que evitin la migració dels plastificants per l'acció dels raigs 
ultraviolats. 
S'han de diferenciar clarament, pel color, de les làmines que no tenen tractament protector. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 
del sol, la pluja i la humitat. 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 
COBERTES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i 
ben visible la informació següent: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Identificació del producte 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Indicació del tipus de PVC 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l’envasat i etiquetatge de preparats 
perillosos 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en 
fàbrica 
     - El nom o la marca comercial 
     - L'adreça enregistrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 
fàbrica 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i us previst 
     - Informació sobre les característiques essencials 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en 
l'apartat 4.1 del DB-HS 1: 
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d’arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, 
altes temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció 
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: 
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a la reglamentació de reacció al 
foc, en els que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s’ha realitzat 
una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE 
del producte 
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a la reglamentació de reacció al 
foc:  
   - Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s’ha 
realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, 
A2, B o C 
   - Productes classificats en classes D o E 
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament en front a foc 
exterior, que requereixen assaig, classificats segons UNE-EN 13501-5: 
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     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat 
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a la reglamentació de reacció al 
foc classificats en classe F o productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al 
comportament en front a foc exterior, de classe Froof: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en 
fàbrica 
     - El nom o la marca comercial 
     - L'adreça enregistrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 
fàbrica 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 
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 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho 
para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
UNE-EN 13361:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 
embalses y presas. 
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de 
impermeabilización frente a fluídos en la construcción de túneles y obras subterráneas. 
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 
vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de cofinamiento 
secundario. 
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 
obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos. 
 
 
B7B - MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
B7B1 - MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B151H0. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Làmina separadora formada per feltres de teixits sintètics. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics continus lligats tèrmicament. 
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat 
mecànicament mitjançant punxonament. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
 
FELTRE DE POLIPROPILÈ: 
Composició química: 
     - Propilè aprox. 70% 
     - Polietilè aprox. 30% 
Grandària del porus aprox. 0,1 mm 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Pes mínim ?Resistència ?Allargament fins ?Permeabilitat amb columna     ? 
? (g/m2)   ?a la tracció?  al trencament  ?d'aigua de 10cm, perpendicu-  ? 
?          ? (kg/5cm)   ?                 ?larment al pla                ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?   60     ?  >= 12     ?     >= 25%      ?aprox. 250 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?   70     ?  >= 15     ?     >= 25%      ?aprox. 50 l/m2 a 1 bar        ? 
?   90     ?  >= 22,5   ?     >= 25%      ?aprox. 400 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?  100     ?  >= 25     ?     >= 25%      ?aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?  110     ?  >= 30     ?     >= 30%      ?aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?  130     ?  >= 30     ?     >= 30%      ?aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?  140     ?  >= 35     ?     >= 30%      ?aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?  190     ?  >= 49     ?     >= 30%      ?aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?  200     ?  >= 50     ?     >= 40%      ?aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?  250     ?  >= 63     ?     >= 40%      ?aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?  275     ?  >= 70     ?     >= 40%      ?aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?  300     ?  >= 83     ?     >= 40%      ?aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?  350     ?  >= 80     ?     >= 40%      ?aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?  400     ?  >= 95     ?     >= 40%      ?aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
FELTRE DE POLIESTER: 
Resistència a la tracció >= 23 kg/2,5 cm 
Allargament fins el trencament >= 30% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions en cm 
- Pes per m2 
- Data de fabricació 
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Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 
del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 
FONOABSORBENTS 
B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C26500. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl.lula tancada. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada, i els cantells rectes o encadellats 
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 
- Poliestirè expandit elastificat 
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 
 
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. 
No ha de tenir defectes superficials (de paral.lelisme a les seves cares, de balcaments, 
etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o 
contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs. 
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície. 
Les cares han de ser planes i paral.leles, els angles rectes i les arestes vives. 
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma 
addient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas. 
 
POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
Les característiques de les planxes s'han d'ajustar a les especificades a la UNE 92110, en 
funció del tipus. 
Les planxes,o el seu embalatge, han de portar marcat el següent codi de franjes i colors: 
- Tipus I 1 franja verda 
- Tipus II 2 franjes verdes 
- Tipus III 1 franja blava 
- Tipus IV 1 franja groga 
- Tipus V 1 franja negra 
- Tipus VI 2 franjes negres 
- Tipus VII 3 franjes negres 
- Classificació de la reacció al foc= M1 afegir 1 franja vermella 
Toleràncies: 
     - Amplària (UNE_EN 822) ± 0,6% 
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      ± 3 mm 
     - Llargària (UNE_EN 822) ± 0,6% 
      ± 3 mm 
     - Gruix (UNE_EN 823) ± 2 mm 
     - Rectangularitat (UNE_EN 824) ± 5 mm/m 
     - Planor (UNE_EN 825) 1,5% 
 
POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
Les característiques de les planxes s'han d'ajustar a les especificacions de la UNE 92115, en 
funció del tipus. 
Toleràncies: 
- Llargaria o amplaria UNE-EN 822: 
     - L o A <1000 mm ±8 mm 
- L o A >=1000 mm ±10 mm 
- Escairat (llarg/ample) UNE EN-824 5 mm/m 
- Escairat (gruix) UNE-EN 824 2 mm/50 mm 
- Planeidad UNE-EN 825 7 mm/m 
- Gruix UNE EN-823: 
     - G < 50 mm amb pell ±2 mm 
     - G 50 mm <=G<=120 mm +3 mm 
      -2 mm 
     - Sense pell ±1 mm 
 
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT: 
Conductivitat tèrmica a 0°C (UNE 92-201 o UNE 92-202) <= 0,033 W/(m.K) 
Aixafament, sotmès a 0,4 kg/cm2 <= 3 mm 
Rigidesa dinàmica <= 2 kg/cm3 
 
PLACA PER A TERRA RADIANT: 
Ha de dur, en una de les seves cares, resalts per a allotjar els conductes de calefacció, la 
forma dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic. 
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents: 
- Nom comercial, fabricant o subministrador 
- EPS (poliestirè expandit)/ XPS (poliestirè extruït);tipus 
- Classe de conductivitat tèrmica (Poliestirè extruït) 
- Les mides nominals: llargària, amplària i gruix 
- Classificació segons la reacció al foc 
- Valor mínim de la resistència tèrmica 
- Data de fabricació 
- Referència a la norma: 
          - Poliestirè expandit UNE 92110 
          - Poliestirè extruït UNE 92115 
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de 
la insolació directa i de l'acció del vent. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
UNE 92-110-97 "Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de 
Poliestireno Expandido (EPS). Especificaciones". 
 
POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
UNE 92-115-97 "Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de 
poliestireno extruido (XPS). Especificaciones" 
 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
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B7J5 - SEGELLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J500C0. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar 
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, 
amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú 
de polisulfurs amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i 
càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en 
dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de 
plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, 
resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 
càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de cartó-guix 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, 
la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb 
pistola. 
Característiques físiques: 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació màx.¦resistència a  ¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦    a 5°C      ¦  temperatura  ¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦               ¦               ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦   20-30%      ¦ -45 - +200°C  ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦   20-30%      ¦      -        ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦    30%        ¦ -30 - +70°C   ¦ 
¦Bicomponent     ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦   15-25%      ¦ -30 - +70°C   ¦ 
¦Monocomponent   ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦    25%        ¦ -50 - +80°C   ¦ 
¦Bicomponent     ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦   10-15%      ¦ -15 - +80°C   ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦    10%        ¦ -20 - +70°C   ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦    10%        ¦ -15 - +80°C   ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
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Característiques mecàniques: 
------------------------------------------------------------------------ 
¦  Tipus massilla   ¦Resistència a ¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa    ¦ 
¦                   ¦  la tracció  ¦  100% d'allargament   ¦Shore A    ¦ 
¦                   ¦   (kg/cm2)   ¦     (kg/cm2)          ¦           ¦ 
------------------------------------------------------------------------ 
¦Silicona neutra    ¦   >= 7       ¦     2                 ¦12° - 20°  ¦ 
------------------------------------------------------------------------ 
¦Silicona àcida     ¦   >= 16      ¦     5                 ¦25° - 30°  ¦ 
¦ó bàsica           ¦              ¦                       ¦           ¦ 
------------------------------------------------------------------------ 
¦polisulfur         ¦   >= 25      ¦         -             ¦   60°     ¦ 
¦  bicomponent      ¦              ¦                       ¦           ¦ 
------------------------------------------------------------------------ 
¦poliuretà          ¦   >= 15      ¦     3                 ¦30° - 35°  ¦ 
¦Monocomponent      ¦              ¦   0,3-0,37 N/mm2      ¦           ¦ 
¦                   ¦              ¦  (de polimerització   ¦           ¦ 
¦                   ¦              ¦      ràpida)          ¦           ¦ 
------------------------------------------------------------------------ 
¦poliuretà          ¦     -        ¦    15                 ¦    -      ¦ 
¦  bicomponent      ¦              ¦                       ¦           ¦ 
------------------------------------------------------------------------ 
¦acrílica           ¦     -        ¦     1                 ¦    -      ¦ 
------------------------------------------------------------------------ 
¦De butils          ¦     -        ¦         -             ¦15° - 20°  ¦ 
------------------------------------------------------------------------ 
 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica. 
Base Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
     - Neutra >= 500% 
     - Àcida o bàsica >= 400% 
 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla 10°C - 20°C 
 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
     - Monocomponent Poliuretà 
     - Bicomponent Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla 15°C - 20°C 
 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una 
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 
Base Polímers acrílics 
 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en 
una pasta tixotròpica elàstica. 
Base Cautxú-butil 
 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel.lícula superficial protectora i resistent i manté 
l'interior plàstic. 
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Base Oleo-resines 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar 
un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, 
pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 
Base Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura 18°C - 100°C 
 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C 78% 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR) 20-25 min 
Densitat (DIN 53420) Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació 5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
     - a 20°C 15 N/cm2 
     - a -20°C 20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102) Classe B2 
Resistència a la temperatura -40°C - +90°C 
 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència        ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C  ¦ 
¦Massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)  ¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                  ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦    <= 5        ¦Ha de complir     ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                  ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦    <= 5        ¦Ha de complir     ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 
ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos. 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Amfiteatre romà de Tarragona (fossa central) 
 
 
 
 

76 
  

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 
temperatura ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
 
MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne 
la compatibilitat dels materials. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTIL, DE OLEO-RESINES O 
CAUTXÚ-ASFALT: 
dm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
MASSILLA ASFÀLTICA O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
NBE QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos." 
 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O PER 
A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles 
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid 
de calç o la calç apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 
l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en 
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 
sintètiques i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la 
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de 
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments 
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de 
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una 
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
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- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en 
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 
de l’assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  2 h 
     - Totalment sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha 
de tenir propietats microbicides. 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, ni dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 
una capa uniforme després de l’assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
     - Al tacte:  < 30 
     - Totalment sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 
de l’assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic: 
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     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 
80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 4 h 
     - Totalment sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
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- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): 
< 0,12 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                         │A les 24 h│ Al cap de 7 dies│ 
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│ 
│Adherència al quadriculat:               │  100%    │     100%        │ 
│Impacte directe o indirecte:             │          │                 │ 
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │   Bé     │  Ha de complir  │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
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Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als 
detergents. 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 
corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i 
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a 
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
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- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
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- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD1 - TUBS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
BD13 - TUBS DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD13B720. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tubs i peces especials de PVC no plastificat, injectat, per a evacuació d'aigües pluvials i 
residuals. Inclou els tubs corresponents a les connexions dels diferents aparells amb el 
baixant, caixa o pericó (petita evacuació), així com tubs per a claveguerons i baixants. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baixants i claveguerones penjats 
- Claveguerons soterrats 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els tubs han d'anar identificats per la lletra corresponent o la sèrie a la qual pertanyen. 
Els de la sèrie F podràn utilitzar-se per a l'evacuació d'aigües pluvials així com per a 
ventilació primària i secundària. 
Els de la sèrie C podan utilitzar-se per a l'evacuació d'aigües residuals (llevat en casos 
especials d'aigües agressives o d'altes temperatures constants) a més de tots els usos propis 
de la sèrie F. 
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall 
perpendicular a l'eix, i les boques que facin falta per a la seva unió per encolat o junt 
elàstic. 
No han de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. 
 
BAIXANTS I CLAVEGUERONS PENJATS: 
Característiques geomètriques: 
------------------------------------------------------------------------ 
¦         ¦           ¦           ¦          Gruix de paret            ¦ 
¦Diàmetre ¦Tolerància ¦ Llargària ¦------------------------------------- 
¦Nominal  ¦ Diàmetre  ¦embocadura ¦     Sèrie F     ¦    Sèrie C       ¦ 
¦ (mm)    ¦ exterior  ¦   (mm)    ¦------------------------------------- 
¦         ¦   (mm)    ¦           ¦(mm) ¦Tolerància ¦(mm) ¦Tolerància  ¦ 
¦         ¦           ¦           ¦     ¦  (mm)     ¦     ¦  (mm)      ¦ 
------------------------------------------------------------------------ 
¦   32    ¦  + 0,3    ¦   23      ¦ 1,8 ¦  + 0,4    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦ 
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¦   40    ¦  + 0,3    ¦   26      ¦ 1,8 ¦  + 0,4    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦ 
¦   50    ¦  + 0,3    ¦   30      ¦ 1,8 ¦  + 0,4    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦ 
¦   75    ¦  + 0,3    ¦   40      ¦ 1,8 ¦  + 0,4    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦ 
¦   90    ¦  + 0,3    ¦   46      ¦ 1,9 ¦  + 0,4    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦ 
¦  110    ¦  + 0,4    ¦   48      ¦ 2,2 ¦  + 0,4    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦ 
¦  125    ¦  + 0,4    ¦   51      ¦ 2,5 ¦  + 0,5    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦ 
¦  160    ¦  + 0,5    ¦   58      ¦ 3,2 ¦  + 0,5    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦ 
¦  200    ¦  + 0,6    ¦   66      ¦ 4,0 ¦  + 0,6    ¦ 4,0 ¦  + 0,6     ¦ 
------------------------------------------------------------------------ 
Resistència a la tracció (UNE 53-112) >= 490 kg/cm2 
Allargament fins a la ruptura (UNE 53-112) >= 80% 
Resistència a la pressió interna (UNE 53-114) No s'ha de trencar 
Densitat (UNE 53-020) 1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114) >= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114) Ha de complir 
Estanquitat a l'aigua i a l'aire 
per a unions amb junt elàstic (UNE 53-114) Ha de complir 
Toleràncies: 
- Ovalació: 
----------------------------------------------------------------- 
¦Diàmetre ¦Tolerància de l'ovalació ¦ Tolerància de l'ovalació  ¦ 
¦Nominal  ¦en la llargària efectiva ¦a la zona de l'embocadura  ¦ 
¦ (mm)    ¦       (mm)              ¦         (mm)              ¦ 
----------------------------------------------------------------- 
¦         ¦       + 0,5             ¦         + 1,0             ¦ 
¦  32     ¦------------------------------------------------------ 
¦         ¦        - 0              ¦         - 0               ¦ 
----------------------------------------------------------------- 
¦         ¦       + 0,5             ¦         + 1,0             ¦ 
¦  40     ¦------------------------------------------------------ 
¦         ¦        - 0              ¦         - 0               ¦ 
----------------------------------------------------------------- 
¦         ¦       + 0,6             ¦         + 1,2             ¦ 
¦  50     ¦------------------------------------------------------ 
¦         ¦        - 0              ¦         - 0               ¦ 
----------------------------------------------------------------- 
¦         ¦       + 0,9             ¦         + 1,8             ¦ 
¦  75     ¦------------------------------------------------------ 
¦         ¦        - 0              ¦         - 0               ¦ 
----------------------------------------------------------------- 
¦         ¦       + 1,0             ¦         + 2,0             ¦ 
¦  90     ¦------------------------------------------------------ 
¦         ¦        - 0              ¦         - 0               ¦ 
----------------------------------------------------------------- 
 
CLAVEGUERONS SOTERRATS: 
Característiques geomètriques: 
------------------------------------------------------------------------- 
¦Diàmetre ¦Tolerància ¦Longitud mínima embocadura ¦  Gruix de paret     ¦ 
¦Nominal  ¦ Diàmetre  ¦-------------------------------------------------- 
¦  (mm)   ¦ exterior  ¦    junt     ¦    junt     ¦nominal ¦tolerància  ¦ 
¦         ¦   (mm)    ¦   encolat   ¦   elàstic   ¦ (mm)   ¦  (mm)      ¦ 
¦         ¦           ¦     (mm)    ¦    (mm)     ¦        ¦            ¦ 
------------------------------------------------------------------------- 
¦ 110     ¦  + 0,4    ¦      48     ¦     66      ¦  3,0   ¦ + 0,5      ¦ 
¦ 125     ¦  + 0,4    ¦      51     ¦     71      ¦  3,1   ¦ + 0,5      ¦ 
¦ 160     ¦  + 0,5    ¦      58     ¦     82      ¦  4,0   ¦ + 0,6      ¦ 
¦ 200     ¦  + 0,6    ¦      66     ¦     98      ¦  4,9   ¦ + 0,7      ¦ 
¦ 250     ¦  + 0,8    ¦      74     ¦    138      ¦  6,1   ¦ + 0,9      ¦ 
¦ 315     ¦  + 1,0    ¦      82     ¦    151      ¦  7,7   ¦ + 1,0      ¦ 
¦ 400     ¦  + 1,0    ¦       -     ¦    168      ¦  9,8   ¦ + 1,2      ¦ 
¦ 500     ¦  + 1,0    ¦       -     ¦    198      ¦ 12,2   ¦ + 1,5      ¦ 
¦ 630     ¦  + 1,0    ¦       -     ¦    237      ¦ 15,4   ¦ + 1,8      ¦ 
¦ 710     ¦  + 1,0    ¦       -     ¦    261      ¦ 17,4   ¦ + 2,0      ¦ 
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¦ 800     ¦  + 1,0    ¦       -     ¦    288      ¦ 19,6   ¦ + 2,2      ¦ 
------------------------------------------------------------------------- 
Resistència a la tracció (UNE 53-112) >= 450 kg/cm2 
Allargament fins a la ruptura (UNE 53-112) >= 80% 
Resistència a la pressió interna (UNE 53-332) No s'ha de trencar 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-332) >= 79°C 
Comportament a la calor, variació longitudinal <= 5% 
Estanquitat a l'aigua i a l'aire 
per unions amb junt elàstic (UNE 53-332) Ha de complir 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada tub i a la peça especial o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les 
dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 53-114-88 (1) 4R "Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) 
no plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de 
aguas pluviales y residuales. Medidas." 
* UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
para canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. 
Características y métodos de ensayo." 
 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5A - TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5A2D00. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües 
subterrànies. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de volta 
- Tub circular 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall 
perpendicular a l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta 
elàstica. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
La superfície interior ha de ser llisa i regular. 
Pes específic (UNE 53-020) (P) 1,35 g/cm3 < P < 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118) >= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114) Ha de complir 
Toleràncies: 
     - Diàmetre exterior + 2 mm 
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      - 0 mm 
     - Gruix a qualsevol punt + 0,3 mm 
      - 0 mm 
 
TUB DE VOLTA: 
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i 
conducció de l'aigua, de forma trapezoidal. 
Característiques del tub: 
------------------------------------------------------------------ 
¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 
¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦ 
------------------------------------------------------------------ 
¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦ 
¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦ 
¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦ 
------------------------------------------------------------------ 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les 
dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 
- Data de fabricació 
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per 
tal d' evitar manipulacions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5Z6K30. 
 
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. 
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- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 
s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 
zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 
d’aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 
trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una 
eina d’us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 
seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 
ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 
de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de 
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 
següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, 
han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
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- 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. 
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Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni 
altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D’ACER: 
Gruix:  >= 2,75 mm 
Gruix i massa del galvanitzat: 
- Gruix de l’acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
- Gruix de l’acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 
fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 
superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha d’estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, 
exfoliacions ni taques. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
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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. 
 
 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZ3150. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Bastiment i tapa de perímetre quadrat, emmotllats, de fosa. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 
fosa blanca. 
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc. 
Ambdues peces han de ser planes. 
Han d'estar classificats com a CD50 segons la UNE 41-300. 
Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit d'acord 
amb els assajos indicats a la UNE 41-300. 
La tapa ha de recolzar en el bastiment al llarg de tot el seu perímetre. Ha de tenir un 
dispositiu per a poder-la aixecar. 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
Les dimensions nominals corresponen a les dimensions exteriors del bastiment. 
La tapa i el bastiment han de portar marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- La classe segons la UNE 41-300 
- El nom o sigles del fabricant 
- Referència, marca o certificació si la té 
Dimensions de la tapa: 
     - Dimensió nominal 420 x 420: 400 x 400 x 30 mm 
     - Dimensió nominal 620 x 620: 600 x 600 x 40 mm 
Gruix de la fosa: >= 10 mm 
Pes: 
     - Dimensió nominal 420 x 420: >= 25 kg 
     - Dimensió nominal 620 x 620: >= 52 kg 
Franquícia entre la tapa i el bastiment: >= 2 mm 
                                        : <= 4 mm 
Resistència a la tracció de la fosa, 
proveta cilíndirica (UNE 36-111): >= 18 kg/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% 
Toleràncies: 
     - Dimensions: ± 2 mm 
     - Guerxament: ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. A cada peça ha de constar la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de 
piezas moldeadas." 
* UNE 41-300-87 "Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos." 
* UNE 41-301-89 "Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de saneamiento 
y de distribución de agua potable." 
* UNE 41-301-93 ERRATUM "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de 
saneamiento y distribución de agua potable." 
 
 
BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A BAIXANTS I DESGUASSOS 
BDW3 - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3B800. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials 
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a baixants de fibrociment NT 
- Accessoris i elements especials per a desguàs de PVC sèrie C 
- Accessoris i elements especials per a baixants de PVC sèries F i C 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
- Elements especials per a desguàs de tub de plom 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han 
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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FIBROCIMENT NT: 
UNE-EN 12763:2001 Tubos y accesorios de fibrocemento para sistemas de evacuación de edificios. 
Medidas, condiciones técnicas de suministro. 
 
DESGUÀS DE PVC: 
* UNE-EN 1401-1 1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
BAIXANT DE PVC: 
* UNE-EN 1329-1 1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 
 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS 
BDY3 - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY3B800. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials 
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a baixants de fibrociment NT 
- Accessoris i elements especials per a desguàs de PVC sèrie C 
- Accessoris i elements especials per a baixants de PVC sèries F i C 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
- Elements especials per a desguàs de tub de plom 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han 
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FIBROCIMENT NT: 
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UNE-EN 12763:2001 Tubos y accesorios de fibrocemento para sistemas de evacuación de edificios. 
Medidas, condiciones técnicas de suministro. 
 
DESGUÀS DE PVC: 
* UNE-EN 1401-1 1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
BAIXANT DE PVC: 
* UNE-EN 1329-1 1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 
 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1 - CAIXES I ARMARIS 
BG12 - CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG121A01,BG121A00. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Caixes de doble aïllament per a protecció de comptadors, de mecanismes per a centralitzacions 
o de quadres de comandament. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
Ha d'estar constituïda per un cos i una tapa transparent. La tapa ha de ser de policarbonat 
incolor i resistent als raigs ultraviolats. 
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 
L'envoltant ha de ser totalment aïllant. 
Ha de ser de construcció modular. 
Ha de tenir un sistema d'entrada i sortida de conductors. 
Ha de portar orificis per a la seva fixació així com per al tancament de la tapa. El tancament 
s'ha de fer per mitjà de visos i femelles inseribles i precintables, que han de ser quatre, 
com a mínim. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
     - Cos: >= IP-557 
     - Tapa: >= IP-559 
Classe de material aïllant (UNE 21-305): A 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
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BG2 - TUBS I CANALS 
BG22 - TUBS FLEXIBLES DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG221610,BG222800,BG221510. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tub flexible corrugat de PVC amb malla metàl.lica o sense, de fins a 130 mm de diàmetre. 
Es consideraran els tubs de les resistències següents: 
- Grau de resistència al xoc 5 
- Grau de resistència al xoc 7 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé  els 
conductors o ferir a instal.ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d'expresar en milímetres. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
     - Resistència al xoc 5 IP-XX5 
     - Resistència al xoc 7 IP-XX7 
Estabilitat a 60°C > 1 h 
Resistència a la flama (UNE 53-315) Autoextingible 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant. 
- Marca d'identificació dels productes. 
- El marcatge ha de ser llegible. 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas." 
 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG380900. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 
de secció. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors. 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE 21-012-71 1R "Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación." 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los 
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 
 
 
BG3K - CONDUCTORS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG3K5351,BG3K8350. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conductor rígid de seguretat autoextingible, unipolar o tripolar de fins a 150 mm2 de secció 
per a transport d'energia o per a control i senyalització. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Tots els fils que constitueixin el conductor han de ser del mateix diàmetre i sense 
impregnació. Per seccions inferiors a 4 mm2 el conductor ha de ser d'un sol fil (classe 1) i 
per seccions fins a 150 mm2 el conductor serà del tipus corda (classe 2). 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 
i UNE 21-022. 
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La coberta i l'aïllant són de mescles especials antiflama a base de PVC. Els espais lliures 
entre cables han de quedar igualment reblerts de mescla no propagadora d'incendi. 
La coberta ha de tenir una superfície i una textura llises i sense defectes, s'ha d'ajustar al 
conductor i se n'ha de poder separar fàcilment sense produir-li danys. 
La coberta ha de portar gravat exteriorment la denominació "Antiflama". 
Material aïllant (UNE_HD 603): TI3 
Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): Ha de complir 
Coberta protectora (UNE_HD 603): TM1 
Gruix de la coberta protectora (UNE_HD 603): Ha de complir 
Tensió de servei: <= 1 KV 
Toleràncies: 
     - Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): - 0,1 mm + 10% (valor mig) 
     - Gruix de la coberta (UNE_HD 603): - 0,1 mm + 15% (valor mig) 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de cable 
- Secció nominal 
- Llargària de la peça 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 50265-2-1:1999 Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de 
resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor o cable. Parte 2: 
Procedimientos. Sección 1: Llama premezclada de 1 kW. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
* UNE_HD 603-3K 1995 "Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. Parte 3: Cables 
aislados con policloruro de vinilo, no armados. Sección 3k: Cables sin conductor concéntico." 
* UNE_HD 603-1 1996 "Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. Parte 1: 
Prescripciones generales." 
 
 
BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA 
BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD12220. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària 
, de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha 
de cobrir totalment. 
Gruix del recobriment de coure: 
+-----------------------------------------+ 
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres  ¦ 
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¦---------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300    ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Toleràncies: 
     - Llargària: ± 3 mm 
     - Diàmetre: ± 0,2 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW12000. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes. 
S'han considerat els tipus de caixes següents: 
- De protecció 
- De doble aïllament 
- Per a quadres 
- De derivació 
- Generals de protecció i mesura 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW3K000,BGW38000. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 
Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, 
conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, 
canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva 
qualitat i bon funcionament. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de 
coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, 
d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD1000. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra 
o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i 
bon funcionament. 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de 
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BNN - BOMBES FECALS I D'ESGOTAMENT 
BNN2 - BOMBES FECALS SUBMERGIBLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNN2K551. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Bombes fecals submergibles. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Bombes fecals sumergibles amb pas útil de sòlids de 45 mm 
- Bombes fecals sumergibles amb pas útil de sòlids de 100 mm 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Motor amb brida per a muntar a la superfície 
- Eix de transmissió 
- Bomba per muntar-la en inmersió, suspesa del motor mitjançant la funda de l'eix de 
transmissió 
- Tub d'impulsió 
L'impulsor de la bomba ha de permetre el pas lliure de qualsevol sòlid que hagi entrat per la 
boca d'aspiració 
La boca d'aspiració ha de ser llisa i la d'impulsió ha de tenir brida. 
Tensió d'alimentació (trifàsic) 220/380 V 
Grau protecció motor >= IP-44X 
Materials: 
     - Cos Fosa 
     - Impulsor Fosa 
 
PAS ÚTIL DE 45 MM: 
Velocitat de gir 2850 r.p.m. 
 
PAS ÚTIL DE 100 MM: 
Velocitat de gir 1450 r.p.m. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Amb embalatge de fusta. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M021,D060Q021. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, 
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - Consistència seca 0 - 2 cm 
     - Consistència plàstica 3 - 5 cm 
     - Consistència tova 6 - 9 cm 
     - Consistència fluida 10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment <= 0,65 
Contingut de ciment <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de 
complir: 
     - Cendres volants <= 35% pes de ciment 
     - Fum de sílice <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca Nul.la 
          - Consistència plàstica o tova ± 10 mm 
          - Consistència fluida ± 20 mm 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 
i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col.locació del 
formigo, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i 
la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701641,D070A4D1,D070A8B1. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ciment utilitzat: 
     - Morter de ciment blanc BL I/42,5 
     - Altres CEM I/32,5 
Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 
     - 1:8 / 1:2:10 >= 20 kg/cm2 
     - 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7 >= 40 kg/cm2 
     - 1:4 / 1:0,5:4 >= 80 kg/cm2 
     - 1:3 / 1:0,25:3 >= 160 kg/cm2 
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament 
amb el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-FL/90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo." 
 
D071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D071L6C1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius. 
S'han considerat els següents additius: 
- Inclusor d’aire 
- Hidròfug 
- Colorant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
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- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment 
d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
D07J - PASTES DE GUIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D07J1100. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia. 
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C 
>= 50. 
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A) 17 <= A <= 18 l 
Temperatura de l'aigua >= 5°C 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
Barres corrugades: 
------------------------------------------------------------------------ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 
¦            ¦---------------------------------------------------------- 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
------------------------------------------------------------------------ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
------------------------------------------------------------------------ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
------------------------------------------------------------------------ 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
     - No han d'apareixer principis de fissuració. 
     - Diàmetre de doblegament >= 3 D 
      >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries 
per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la D.F. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls, lligaments i cavalcaments. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
D6 - ELEMENTS COMPOSTOS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
D61 - PARETS DE MAÇONERIA 
D611 - PEDRES PER A PARETS DE MAÇONERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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D6117801,D6117001. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elaboració de pedres per a parets de maçoneria. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pedres granítiques o calcàries carejades 
- Pedres granítiques o calcàries adobades 
- Carreus de pedra granítica o calcària 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les pedres han d'estar netes de fang, guix i d'altres matèries extranyes. 
No ha de tenir defectes a la seva estructura interna (esquerdes, forats, pèls, etc.). 
 
PEDRES CAREJADES: 
Ha de tenir la superfície de la cara vista i les arestes tallades. La cara vista ha de ser 
poligonal. 
 
PEDRES ADOBADES: 
Ha de tenir els paraments de recolzament i les arestes tallades per aconseguir superfícies 
d'assentament planes. 
 
CARREU: 
Ha d'estar tallat en forma de paral.lelepípede, amb les cares planes i les arestes rectes. 
Les cares d'assentament han de ser paral.leles. 
Les cares han d'estar acabades amb el cisell i les arestes amb el cisell ample. 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'elaboració. 
 
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. 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 - ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
E22 - MOVIMENTS DE TERRES 
E221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2211011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a buidada de soterrani 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s’han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, 
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
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Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 
grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com 
a útils. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és 
possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 
següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
EXCAVACIÓ PER A BUIDADA DE SOTERRANI: 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la 
roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si 
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament 
per rotació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E225AH70. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Operació de reblert i estesa amb material adequat en zones prèviament excavades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
- Reblert de rases i pous amb graves per a drenatges 
- Estesa de graves per a drenatges 
- Repàs i piconatge d'esplanada 
- Repàs i piconatge de caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge: 
          - Preparació de la zona de treball 
          - Situació dels punts topogràfics 
          - Terraplenat 
          - Compactació de les terres, en el seu cas 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
          - Preparació de la zona de treball 
          - Replanteig dels nivells 
          - Reblert i estesa per tongades succesives 
Repàs i piconatge: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
TERRAPLENAT I PICONATGE: 
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Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades, per a aconseguir una 
plataforma amb terres superposades. 
Les terres s'han d'estendre per tongades successives sensiblement paral.leles a la rasant 
final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb 
els mitjans que s'utilitzin. 
Les terres que s'utilitzin han de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral.leles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior 
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la D.F. d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a 
condicions generals ha de complir: 
     - Mida del granulat <= 76 mm 
     - Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050) <= 5% 
 
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
 
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell - 25 mm 
     - Planor ± 15 mm/3 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior 
a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar 
entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual 
(picadora de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de serveis públics afectats per les obres. 
 
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES: 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
 
REPÀS I PICONATGE: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin 
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la 
densitat de compactació especificada. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
REPÀS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
E241 - TRANSPORT DE TERRES A OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E241CARR. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Transport de terres, amb el temps d'espera per la càrrega manual o mecànica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport de terres dins de l'obra amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 
- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km 
- Transport de material procedent d'excavació de roca dins de l'obra amb dúmper o camió amb un 
recorregut màxim de 5 a 20 km 
- Transport de runa o material procedent d'excavació de roca amb camió, amb un recorregut 
màxim de 5 a 20 km 
 
DINS DE L'OBRA: 
Transport de terres provinents d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocador d'aquestes terres han de ser les que defineixi la D.F. 
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 D.F. 
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'ABOCADOR: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que 
la D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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. 
 
DINS DE L'OBRA: 
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la màquina 
que s'hagi d'utilitzar. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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CONDICIONS GENERALS: 
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 aquest plec, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la D.F. 
 
TRANSPORT AMB CAMIÓ A L'ABOCADOR: 
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
AMB CONTENIDOR: 
L'unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, retirada i transport del contenidor, i 
la gestió dels residus, 
 
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% 
 
ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 
 
RUNA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 
 
 
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2R341E0,E2R540E0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal.lació autoritzada de gestió on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat: 
- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 160 t 
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t 
- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t 
- Fusta CER 170201 (fusta):  <= 2 t 
- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 2 t 
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t 
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 1 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
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- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses) 
     - No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais 
previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí 
final. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col.locar sobre un terra impermeabilitzat. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ha de transportar a una 
instal.lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Amfiteatre romà de Tarragona (fossa central) 
 
 
 
 

112 
  

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
No inclou l’emissió del certificat per part de l’entitat receptora. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
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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. 
 
 
E5 - COBERTES 
E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
E5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5Z15A2B. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigó o morter de granulats lleugers de 10 a 20 cm de gruix mitjà 
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional 
de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà 
- Bigueta de formigó precomprimit 
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà 
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Curat i protecció del material 
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en 
pendent: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 
- Replanteig 
- Col.locació de l'element 
- Execució de les unions 
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana: 
- Replanteig de les pendents 
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per 
la D.F. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivells ± 10 mm 
     - Pendents ± 0,5% 
     - Planor ± 10 mm/2 m 
 
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un 
material elàstic, o bé, buits. 
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya. 
Gruix màxim <= 30 cm 
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Gruix mínim >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Alineació del junt de dilatació ± 5 mm/m 
  <= 20 mm/total 
 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS: 
Gruix màxim <= 30 cm 
Gruix mínim >= 5 cm 
Distància entre mestres <= 2 m 
 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 
Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport. 
Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir 
la secció de la peça. 
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col.locar els connectors necessàris per a 
garantir la unió entre aquest i la bigueta. 
Toleràncies d'execució: 
     - Distància entre eixos de les biguetes ± 5 mm 
 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT: 
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats. 
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant. 
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els 
envanets han d'anar travats perpendicularment. 
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà. 
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les 
filades següents s'han de centrar amb els forats inferiors. 
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid. 
 
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%): 
Alçària <= 4 m 
Llargària màxima sense travar <= 3,50 m 
Desnivell entre dues travades successives <= 1 m 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: 
          - Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix ± 5 mm 
          - Amb totxana de 10 cm de gruix ± 20 mm 
     - Aplomat ± 10 mm 
     - Separació entre les peces  ± 10 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet. 
 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS: 
Els aiguafons i les esquenes d'ase han de estar fets amb reglades d'obra ceràmica. 
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície 
tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment. 
 
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 
i refer les parts afectades. 
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que 
comenci l'adormiment. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 
etc.). 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de 
durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
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No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 
 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 
S'han de col.locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé. 
 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA: 
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que 
comenci l'adormiment. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
     - Obertures d'1,00 m2, com a màxim No es dedueixen 
     - Obertures de més d'1,00 m2 Es dedueix el 100% 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E5ZE - RÀFECS I VORES LLIURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZEPLAN. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació d'elements per a prolongar el vol de la coberta respecte del pla del parament i 
expulsar l'aigua lluny d'aquest. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vora lliure de una o dues peces de planxa col.locada amb fixacions mecàniques 
- Ràfec o vora lliure formats amb peça de formigó, colocats sense adherir o amb fixacions 
mecàniques 
- Vora lliure i abocador a canal, d'una o dues peces de planxa, colocats amb fixacions 
mecàniques 
- Ràfec de planxa col.locat amb fixacions mecàniques 
- Vora lliure de peça de teula de morter de ciment col.locada amb morter. 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Zinc de 0,60 a 0,82 mm de gruix 
- Coure de 0,60 a 0,82 mm de gruix 
- Plom de 2 a 2,5 mm de gruix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Element de planxa: 
- Replanteig de l'element 
- Col.locació de les làmines metàl.liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines 
Element de peça prefabricada de formigó: 
- Replanteig de l'element 
- Col.locació de les peces sense adherir o fixades mecànicament 
Element de peça de morter de ciment: 
- Replanteig de l'element. 
- Col.locació de les peces amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col.locat ha de ser estanc. 
Toleràncies d'execució: 
- Alineacions: 
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???????????????????????????????????????????????????????? 
?    Component     ?           Alineacions             ? 
???????????????????????????????????????????????????????? 
?     Planxa       ?     ± 5 mm/m     ?± 20 mm/total   ? 
???????????????????????????????????????????????????????? 
?Peça prefabricada ?                  ?                ? 
?    de formigó    ?     ± 5 mm/m     ? ± 10 mm/total  ? 
???????????????????????????????????????????????????????? 
?Peça de morter    ?      ± 5 mm      ? ± 10 mm        ? 
?   de ciment      ? entre dues peces ? de la filera   ? 
?                  ?   consecutives   ?                ? 
???????????????????????????????????????????????????????? 
 
COL.LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport. 
Els junts entre les peces de la vora lliure, s'han de fer per cavalcament. En els cavalcaments 
els orificis de fixació han de permetre els moviments de dilatació. 
Les peces han de quedar fixades al suport mitjançant claus d'acer galvanitzat amb junts de 
plom. 
 
ELEMENT DE PLANXA: 
El sentit del cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut de 
l'aigua. 
La vora lliure ha de quedar fixada mitjançant claus clavats en un dels seus extrems, per 
l'altre les peces han de quedar fixades entre elles. 
Distància entre junts de dilatació <= 600 cm 
Distància entre la fixació i les vores >= 2 cm 
Distància entre els punts de fixació: 
     - Planxa de zinc <= 50 cm 
     - Planxa de plom <= 10 cm 
Cavalcaments: 
     - Planxa de plom >= 2,5 cm 
 
VORA LLIURE I ABOCADOR A LA CANAL DE PLANXA: 
Els junts entre les peces de planxa de zinc, s'han de soldar amb estany. 
L'element ha de cavalcar sobre la canal. 
Cavalcaments: 
     - Vora lliure i abocador sobre canal >= 2,5 cm 
     - Vora lliure de dues peces de planxa >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Horitzontalitat ± 2 mm/m 
  ± 15 mm/total 
 
VORA LLIURE DE PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 
La peça de formigó ha de recolzar sobre la paret perimetral i la solera de la coberta. 
Verticalment ha de seguir el pla de la façana. 
Les peces han de quedar alineades longitudinalment, amb junts sense emmorterar. 
Toleràncies d'execució: 
     - Horitzontalitat ± 5 mm/m 
  ± 10 mm/total 
     - Desviació de la peça respecte al pla de façana ± 2 mm 
 
ELEMENT DE PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 
Separació entre peces <= 0,2 cm 
 
RÀFEC DE PLANXA: 
Els junts entre les peces han de quedar doblegats i encaixats. 
Les vores del junt de dilatació s'han de fer doblegades i encaixades. 
En l'element de planxa de plom, els junts entre les peces s'han de soldar amb estany. 
Ha de quedar fixat mitjançant una filera de claus clavats a la vora superior de la peça. 
En l'element de planxa de plom els claus han d'estar a portell. 
Cavalcaments: 
     - Ràfec de planxa de zinc >= 5 cm 
Distància entre junts consecutius: 
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     - Ràfec de planxa de plom <= 150 cm 
 
VORA LLIURE DE PEÇA DE MORTER DE CIMENT: 
La peça ha de cavalcar en un extrem amb la peça extrema per l'encaix i per l'altre protegir el 
front del pla de façana. 
Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 
Cavalcament en el sentit de la pendent: 
     - Pendent < 30% 15 cm 
     - Pendent entre el 30% i el 40% 13 cm 
     - Pendent > 40% 10 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
 
ELEMENT DE PLANXA: 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de 
ciment portland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.). 
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el 
coure sense estanyar. 
 
VORA LLIURE: 
La col.locació dels trams s'ha de començar pel punt més baix. 
 
VORA LLIURE COL.LOCADA AMB MORTER: 
El suport i les peces per col.locar que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la 
humitat necessària per tal de que no absorbeixin l'aigua del morter. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E71 - MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
E713 - MEMBRANES NO ADHERIDES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes 
formades amb materials bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl.lica, 
els de la capa exterior. 
S'han considerat els tipus de membranes següents: 
- Membranes no protegides col.locades adherides: 
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- PA-3: Tres làmines LO-20-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes 
amb una capa d'oxiasfalt. 
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, 
intercalada 
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent 
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent 
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent 
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- Membranes no protegides col.locades no adherides sobre làmina separadora: 
- PN-1: Una làmina LBM-40 
- PN-3: Una làmina LAM-3 
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent 
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent 
- PN-8: Una làmina LBM-48 
- Membranes amb autoprotecció mineral, col.locades adherides: 
- GA-1: Una làmina LBM-50/G, adherida al suport en calent 
- GA-2: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent 
- GA-5: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-24, adherides entre elles i al suport amb 
oxiasfalt 
- GA-6: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 
- Membranes amb autoprotecció metàl.lica, col.locades adherides: 
- MA-2: Una làmina LO-30/M-NA, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent 
- MA-3: Una làmina LO-30/M-NA o LBM-30/M-NA, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al 
suport en calent 
- MA-4: Dues làmines de full d'alumini adherides entre elles i al suport amb màstic modificat 
MM-IIB 
- Membranes amb autoprotecció mineral, col.locades semiadherides: 
- GS-2: Una làmina LBM-40/G o LBM-50/G, sobre làmina LO-40/P, adherides entre elles i al 
suport amb oxiasfalt 
- Membranes amb autoprotecció metàl.lica, col.locades semiadherides: 
- MS-3: Una làmina LO-40/M o LBM-30/M, sobre làmina LO-40/P, adherides entre elles i al suport 
amb oxiasfalt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
La membrana col.locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes 
superposades previstes. 
En la membrana formada per làmines amb autoprotecció, aquestes han de quedar col.locades en la 
capa exterior. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de ser estanca. 
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb 
els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. 
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. 
La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO o LBME adherides amb oxiasfalt, ha 
de quedar acabada amb una capa de recobriment d'oxiasfalt. 
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de 
ser continues. 
Les diferents làmines superposades han d'estar col.locades a trencajunt. 
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines. 
- Angles (acord aixamfranat): 
- Base  >= 5 cm 
- Alçària  >= 5 cm 
     - Radi (acord de mitjacanya) >= 5 cm 
Dotació per capa: 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?           ? Denominació       ?Dotació per capa                      ? 
?           ?   material        ?     (kg/m2)                          ? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
? Component ?LO-20-FV           ?      >= 2,2                          ? 
?           ???????????????????????????????????????????????????????????? 
? membrana  ?LO-30, LO-30/M     ?      >= 2,7                          ? 
?           ???????????????????????????????????????????????????????????? 
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?           ?LO-40, LO-40/M     ?      >= 3,6                          ? 
?           ???????????????????????????????????????????????????????????? 
?           ?LBM-24             ?      >= 2,2                          ? 
?           ???????????????????????????????????????????????????????????? 
?           ?LBM-30, LBM-30/M   ?      >= 2,8                          ? 
?           ???????????????????????????????????????????????????????????? 
?           ?LBM-40, LBM-40/G   ?      >= 3,8                          ? 
?           ???????????????????????????????????????????????????????????? 
?           ?LBM-48             ?      >= 4,5                          ? 
?           ???????????????????????????????????????????????????????????? 
?           ?LBM-50/G           ?      >= 4,8                          ? 
?           ???????????????????????????????????????????????????????????? 
?           ?LAM-3              ?      >= 4,2                          ? 
?           ???????????????????????????????????????????????????????????? 
?           ?AB-FO              ?Valor mínim segons capa i/o membrana  ? 
?           ???????????????????????????????????????????????????????????? 
?           ?Full alumini       ?      >= 0,124                        ? 
?           ?50 micres          ?                                      ? 
?           ???????????????????????????????????????????????????????????? 
?           ?Full alumini       ?      >= 0,2                          ? 
?           ?80 micres          ?                                      ? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Material   ?Oxiasfalt OA       ?      >= 1,5                          ? 
?           ???????????????????????????????????????????????????????????? 
?adhesió    ?Màstic modificat   ?Valor mínim segons capa i/o membrana  ? 
?           ?MM-II B            ?                                      ? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Imprimació ?Emulsió bituminosa ?     >= 0,3                           ? 
?prèvia     ?       ED          ?                                      ? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Desplaçament de les làmines superposades: 
???????????????????????????????????????????????????????? 
?Nombre components ?    Desplaçament                   ? 
???????????????????????????????????????????????????????? 
?       2          ?>= 1/2 de l'amplària de la làmina  ? 
?       3          ?>= 1/3 de l'amplària de la làmina  ? 
?       4          ?>= 1/4 de l'amplària de la làmina  ? 
???????????????????????????????????????????????????????? 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivells ± 15 mm 
 
MEMBRANA FORMADA PER UNA O VÀRIES LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben 
adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret. 
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, 
compresible i compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. 
Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, 
han d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Cavalcaments longitudinals: 
- Membranes d'una làmina: 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció >= 8 cm 
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides >= 12 cm 
- Membranes de vàries làmines   >= 8 cm 
Cavalcaments transversals: 
- Membranes d'una làmina: 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció >= 10 cm 
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides >= 12 cm 
- Membranes de vàries làmines   >= 8 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Cavalcaments ± 20 mm 
 
MEMBRANA ADHERIDA: 
Ha de quedar totalment adherida al suport. 
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MEMBRANA NO ADHERIDA: 
No ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements 
que la traspassin. 
Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la col.locació del qual ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la 
fixació perimetral de la membrana. 
Cavalcaments del feltre >= 5 cm 
 
MEMBRANA SEMIADHERIDA: 
La membrana ha de quedar parcialment adherida al suport per punts distribuïts uniformement. 
 
MEMBRANA FORMADA PER FULLS D'ALUMINI, ADHERITS AMB MÀSTIC MODIFICAT DE BASE QUITRÀ: 
Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues i de gruix uniforme. 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben 
adherida en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar 
protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment 
pòrtland. 
Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les 
vores. La làmina ha de ser continua sobre el junt. 
Gruix per capa de màstic >= 3 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil.li entre els -5°C per 
membranes amb làmines tipus LBM o LBME, els 0°C per a les LOM, o els 5°C per a la resta, i els 
35°C. 
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la 
coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. 
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i 
seca. 
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. 
Característiques del suport: 
- Pendent: 
??????????????????????????????????????????????????????????? 
?Tipus de membrana                            ?  Pendent  ? 
??????????????????????????????????????????????????????????? 
? PA-2, PA-3, PA-5                            ?  1-10%    ? 
??????????????????????????????????????????????????????????? 
? PA-6, PA-7                                  ?  1-15%    ? 
??????????????????????????????????????????????????????????? 
? PA-8 PA-9                                   ?  0-15%    ? 
??????????????????????????????????????????????????????????? 
? PN-1 PN-3, PN-6                             ?  1-5%     ? 
??????????????????????????????????????????????????????????? 
? PN-7 PN-8                                   ?  0-5%     ? 
??????????????????????????????????????????????????????????? 
? GA-1,GA-2,GA-5,GA-6                         ?  >= 1%    ? 
??????????????????????????????????????????????????????????? 
? MA-2                                        ?  >= 10%   ? 
??????????????????????????????????????????????????????????? 
? MA-3                                        ?  >= 5%    ? 
??????????????????????????????????????????????????????????? 
? MA-4                                        ?  5-15%    ? 
??????????????????????????????????????????????????????????? 
     - Planor ± 5 mm/2 m 
     - Rugositats <= 1 mm 
     - Resistència a la compressió >= 2 kp/cm2 
     - Humitat <= 5% 
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents: 
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
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- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin 
específicament compatibles. 
Incompatibilitats entre la membrana i el suport: 
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes 
plàstiques de poliestirè ni amb acabats a base de betúm asfàltic. 
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i 
la membrana. 
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat 
tals que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol.licitacions 
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió 
de la membrana sobre les plaques, per el que es necessari que les membranes i plaques siguin 
compatibles entre elles. 
Abans de col.locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta 
(xamflans, junts, acords amb paraments, etc.). 
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus 
components. 
Les làmines col.locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no 
protegides s'han de protegir, també, del sol. 
 
MEMBRANA FORMADA PER UNA O VÀRIES LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina: 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Tipus de làmina ?Mètode per a soldar els cavalcaments                  ? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?LBME-20         ?Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en  ? 
?                ?aplicar calor amb un bufador d'aire calent            ? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?LOM o LBM       ?Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en  ? 
?                ?aplicar calor                                         ? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?LAM-3           ?Amb adhesiu                                           ? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT: 
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. 
S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides 
s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina 
perforada. 
La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar 
escalfor a mida que es desenrotlla. 
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 
260°C en caldera. 
 
LÀMINES ADHERIDES EN CALENT: 
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop 
estovat el betum pròpi en aplicar calor. 
 
MEMBRANA ADHERIDA O SEMIADHERIDA: 
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació. 
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza 
in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques 
d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt. 
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, 
inclosos els acabaments i acords amb punts singulars. 
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació. 
En les membranes semiadherides, la làmina perforada s'ha de col.locar directament sobre el 
suport, amb els cavalcaments sense soldar. 
 
MEMBRANA FORMADA PER FULLS D'ALUMINI, ADHERITS AMB MÀSTIC MODIFICAT DE BASE QUITRÀ: 
El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent amb l'aplanadora d'estendre. La temperatura a la 
caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. 
L'alumini s'ha de col.locar en bandes de llargària <= 2 m. 
S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col.locar-
hi la làmina. 
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El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni 
amb poliestirè expandit o extruït. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
     - Forats d'1 m2 com a màxim No es dedueixen 
     - Forats de més d'1 m2 Es dedueixen el 100% 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, 
utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica 
de la edificación NBE-QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos". 
* UNE 104-402-96 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos 
modificados y bituminosos modificados 
* UNE 104-400-99 (3) Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización 
con membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, 
utilización y mantenimiento. 
 
E7C - AÏLLAMENTS TÈRMICS I AÏLLAMENTS ACÚSTICS 
E7C2 - AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C26503. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació d'aïllament amb plaques de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de poliestirè extruït 
- Plaques de poliestirè expandit 
- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 
- Plaques d'escuma de poliuretà 
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Amb morter 
- Amb adhesiu 
- Amb oxiasfalt 
- Fixades mecànicament 
- Amb emulsió bituminosa 
- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests 
mitjançant volanderes de plàstic 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de les plaques (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col.locació de les plaques 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte per les plaques col.locades no 
adherides. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques han de quedar col.locades a tocar i a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts 
tèrmics. 
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En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir 
amb el connector de la paret. 
A l'aïllament amb placa de poliuretà amb paper embreat a les dues cares, els junts han d'estar 
segellats amb cinta adhesiva com a solució de continuitat del paper embreat. 
Junts <= 2 mm 
 
PLAQUES COL.LOCADES AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Distància entre punts de fixació <= 70 cm 
 
PLAQUES PER A TERRA RADIANT: 
Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col.locades de manera que les ranures per 
a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. 
La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per 
a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de ser net. 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col.locació. 
El material col.locat s'ha de protegir d'impactes, pressions o d'altres accions que el puguin 
alterar, i d'una exposició solar molt llarga. 
 
PLAQUES COL.LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT O EMULSIÓ BITUMINOSA: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Les plaques col.locades amb oxiasfalt, no s'han de posar en contacte amb l'oxiasfalt fins que 
aquest no estigui a una temperatura inferior a 100°C. 
 
PLAQUES COL.LOCADES NO ADHERIDES: 
S'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el 
desplacin. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
     - Forats d'1 m2 com a màxim No es dedueixen 
     - Forats de més d'1 m2 Es dedueixen el 100% 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NRE AT-87 Norma Reglamentària d'Edificació sobre Aïllament Tèrmic. 
NBE CA-88 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones Acústicas en los edificios." 
 
E7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E7Z1 - ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7Z15MCA. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Col.locació i execució d'elements amb finalitats diverses per a complementar una 
impermeabilització realitzada amb membrana. 
S'han considerat els elements següents: 
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- Col.locació de raconera de llistó de fusta de pi, de secció triangular de 50x50 mm, amb tacs 
d'expansió cada 75 cm 
- Formació de matarracó de 6 cm de radi amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra 
- Col.locació de làmina de neoprè de 4 mm de gruix per a protecció de membranes front a les 
càrregues puntuals 
- Formació d'arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb 
morter de ciment i acabat remolinat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locació de raconera: 
- Replanteig 
- Col.locació de l'element 
Formació de matarracó amb morter: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució del matarracó 
- Curat del morter 
Col.locació de làmina de neoprè: 
- Replanteig 
- Neteja i preparació del suport 
- Col.locació de l'element 
Arrebossat a bona vista: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del morter 
- Acabat de la superfície 
- Curat del morter 
- Repàs i neteja final 
 
COL.LOCACIÓ DE RACONERA DE LLISTÓ DE FUSTA: 
La raconera ha de quedar sòlidament fixada al parament mitjançant tacs d'expansió. 
Ha de ser contínua. 
Ha de quedar en contacte, en tots els punts, amb el formigó de la capa de pendents, seguint el 
mateix pendent. Ha de cobrir el junt de dilatació perimetral. 
Les diferents peces han de quedar en contacte per testa i alineades longitudinalment. 
Toleràncies d'execució: 
- Diferència de nivell entre 
       peces en extrems contingus ± 1 mm 
 
FORMACIÓ DE MATARRACÓ AMB MORTER: 
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llargària del racó. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
 
COL.LOCACIÓ DE LÀMINA DE NEOPRÈ: 
La làmina ha de quedar centrada sota la càrrega puntual. 
Ha de tenir la superfície prevista. 
 
ARREBOSSAT A BONA VISTA: 
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Gruix de l'arrebossat 1,1 cm 
Granulometria de la sorra del morter: 
??????????????????????????????????? 
?Tamís en mm ?% pes que hi passa  ? 
??????????????????????????????????? 
?   2,50     ?     100            ? 
?   1,25     ?    30-100          ? 
?   0,63     ?    15-70           ? 
?   0,32     ?     5-50           ? 
?   0,16     ?     0-30           ? 
?   0,08     ?     0-15           ? 
??????????????????????????????????? 
Toleràncies d'execució: 
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     - Gruix de l'arrebossat ± 2 mm 
     - Planor ± 5 mm/m 
     - Aplomat ± 5 mm/m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL.LOCACIÓ DE RACONERA DE LLISTÓ DE FUSTA O DE LÀMINA DE NEOPRÈ: 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
FORMACIÓ DE MATARRACÓ O ARREBOSSAT: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si, un 
cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han 
de refer les parts afectades. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment. 
 
ARREBOSSAT: 
S'han de col.locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin 
l'execució de l'arrebossat. 
S'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons. 
S'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o 
s'hagi adormit. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RACONERA O MATARRACÓ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
 
LÀMINA DE NEOPRÈ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
 
ARREBOSSAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
Amb deducció de la superfície corresponent a forats amb els criteris següents: 
     - Obertures d'1,00 m2 com a màxim No es dedueixen 
     - Obertures de més d'1,00 m2 100% 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com són ara, 
bastiments que s'hagin embrutat. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
ED - INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ED5 - DRENATGES 
ED5A - DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED5A1500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col.locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 
- Col.locació del tub inclós el reblert de material fitrant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Inclòs el reblert de material filtrant: 
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- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb material filtrant 
Sense incloure el reblert de material filtrant: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació dels tubs 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria 
adequada a les característiques del terreny i del tub. 
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent 
definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT. 
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 
El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m 
Pendent:  >= 0,5% 
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm 
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent <= 4%:  ± 0,25% 
- Pendent > 4%:  ± 0,50% 
- Rasants:  ± 20 mm 
INCLÓS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant. 
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material 
circumdant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs. 
No s'ha d'iniciar la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF. 
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin 
deteriorats. 
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir al rebliment amb material filtrant. 
INCLÓS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF. 
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades 
successives amb un grau de compactació >= 75% del P.N. 
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir 
moviments dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
INCLÓS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit 
de material filtrant. 
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la 
rasa amb material filtrant. 
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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 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
 
 
ED7 - CLAVEGUERONS 
ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED7FP10T. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de clavegueró amb tub de PVC. 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre. 
- En rasa, sobre llit d'assentament de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
- Col.locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col.locació i unió dels tubs 
- Col.locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, 
connexions, etc.) 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
- Execució de la solera de formigó 
- Col.locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament 
- Realització de proves sobre la tuberia instal.lada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i 
amb el pendent definit per a cada tram. 
 
PENJAT DEL SOSTRE: 
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a 
cada tram. 
Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastades, repartides a intervals 
regulars. 
Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en 
cap punt. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Pendent >= 2% 
Distància entre les abraçadores <= 150 cm 
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Franquícia entre el tub i el contratub 10 - 15 mm 
 
SOBRE LLIT D'ASSENTAMENT DE FORMIGÓ: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. 
El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs 
circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm. 
Un cop instal.lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 
la D.F. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
     - En zones amb trànsit rodat >= 100 cm 
     - En zones sense trànsit rodat >= 60 cm 
Amplària de la rasa >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat <= 1 kg/cm2 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PENJAT DEL SOSTRE: 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
 
SOBRE LLIT D'ASSENTAMENT DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar 
la D.F. 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Durant el procés de col.locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els 
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col.locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de 
treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col.locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
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Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les 
peces especials a col.locar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PENJAT DEL SOSTRE: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
SOBRE LLIT D'ASSENTAMENT DE FORMIGÓ: 
EHE REAL DECRETO 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)". 
ORDEN 15/9/1986 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
5.1-IC Drenaje 
5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de careteras 5.2.-IC: 
Drenaje superficial 
 
EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
EG2 - TUBS I CANALS 
EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG222800,EG221511. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Tub flexible no metal.lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col.locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Tubs col.locats encastats 
- Tubs col.locats sota paviment 
- Tubs col.locats sobre sostremort 
- Tubs col.locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col.locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha 
d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal.lació: 
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- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix: >= 1 cm 
 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal.lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3 
Distància entre la canalització i la capa de protecció: >= 10 cm 
Fondària de les rases: >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
D.F. 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col.locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col.locar corresponen a les 
especificades a la D.T. del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col.locació. 
La seva instal.lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada 
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col.locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.). 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargaria instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
La instal.lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives 
en la resta de muntatges. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 
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CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
 
EGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
EGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGD1222E. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar col.locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, 
etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal 
forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral.lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a 
mínim, igual a la seva longitud. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com 
per la realització periòdica de proves de valors de resistència a terra. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
EGZ - EMBRANCAMENTS 
EGZO - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGZOU011,EGZOU012. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Col.locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar col.locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, 
etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal 
forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral.lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a 
mínim, igual a la seva longitud. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com 
per la realització periòdica de proves de valors de resistència a terra. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
          - Preparació de la zona de treball 
          - Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
          - Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames 
si és el cas 
          - Excavació de les terres 
          - Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora 
de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la D.T., o en el seu 
defecte, les que determini la D.F. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 
     - Amplària:  >= 4,5 m 
     - Pendent: 
          - Trams rectes:  <= 12% 
          - Corbes:  <= 8% 
          - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
     - El talús ha de ser fixat per la D.F. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
Toleràncies d'execució: 
     - Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
     - Planor:  ± 40 mm/m 
     - Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
     - Nivells:  ± 50 mm 
     - Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
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En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de 
reblir. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents: 
     - S'hagi de treballar a dins 
     - Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 
esllavissada 
     - Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la D.F. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons 
de l'excavació en l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la D.F. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
D.F. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la D.F. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 * PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 * PG 3/75 MOD 2 Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 * PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 RSM 1985 Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera. 
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 RSM ITC MIE SM 10.0.01 Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera 
aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 
 
 
 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227500F. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents 
i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
     - Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m 
     - Planor: ± 20 mm/m 
     - Nivells: ± 50 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la D.F. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2285B0F,F2285H00. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ: 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, 
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que 
normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, 
nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral.leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 
amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin 
els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la D.F., en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor: ± 20 mm/m 
     - Nivells: ± 30 mm 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha 
de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal.lada. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la 
unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
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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 D.F. 
 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la D.F. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la 
tuberia instal·lada. 
 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 
crear entre ells una superfície contínua de separació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-
1989, BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, 
BOE 139 del 11-6-2002). 
 
 
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA6360. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
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- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal.lació autoritzada de gestió on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat: 
- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 160 t 
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t 
- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t 
- Fusta CER 170201 (fusta):  <= 2 t 
- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 2 t 
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t 
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 1 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses) 
     - No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais 
previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí 
final. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col.locar sobre un terra impermeabilitzat. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
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Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ha de transportar a una 
instal.lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
No inclou l’emissió del certificat per part de l’entitat receptora. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Canalitzacions amb tubs de formigó de 20 cm de diàmetre o de PVC de 80 cm de diàmetre, o 
combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC, col.locats en una rasa i recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col.locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25% 
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o 
buits a la massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col.locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions 
d'execució de junts i reblert de rasa. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material 
de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col.locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha 
de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK2A6D3. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col.locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell de la solera: ± 20 mm 
     - Aplomat de les parets: ± 5 mm 
     - Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal 
     - Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal 
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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. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZ3155. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Subministrament i col.locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col.locació del morter d'anivellament 
- Col.locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col.locat ha de quedar ben assentat sobre les parets del pericó anivellades 
prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral 
i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG1 - CAIXES I ARMARIS 
FG12 - CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG121A03. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació i nivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La caixa ha de quedar col.locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir de la caixa pels punts de rotura especialment 
preparats que aquesta incorpora. No s'admeten modificacions a la caixa per a aquests 
proposits. 
Les unions entre caixes han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i les caixes. 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim. 
Toleràncies d'execució: 
     - Posició: ± 20 mm 
- Aplomat: ± 2% 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la D.T. del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG380902. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Muntat superficialment 
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- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en 
llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 
electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col.locació de seccionadors, interruptors o 
fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un 
tub rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides 
en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions: <= 75 cm 
 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal.lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 
garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal.lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la 
bobina. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
FG3K - CONDUCTORS DE SEGURETAT AUTOEXTINGIBLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG3K7352. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Conductor de seguretat autoextingible, unipolar o tripolar, per a transport d'energia o per a 
control i senyalització muntat superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes i mecanismes 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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El cable no ha de tenir empalmaments excepte en les caixes de derivació i en els mecanismes. 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 
pertanyen, a la sortida del quadre de protecció. 
El cable es fixarà als paraments o sostre mitjançant aïlladors de tal forma que el cable no 
estigui mai en contacte amb el parament, sostre o qualsevol objecte pròxim. 
La seva posició, una vegada fixats ha de quedar vertical o alineada paral.lelament al sostre o 
al paviment. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 
Distància entre aïlladors: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2)   ¦ 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 ¦ 16 - 25 - 95 - 120  ¦ 
¦---------------¦------------------------¦---------------------¦ 
¦Distància (cm) ¦          <= 120        ¦      <= 150         ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Distància cable-parament en locals secs: >= 1 cm 
Distància cable-parament en altres locals: >= 5 cm 
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm 
Tensió nominal dels conductors: >= 750 V 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 
la bobina. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
FHNZ - LLUMS DEL TIPUS UP-LIGHT AMB LÀMPADES DE DESCÀRREGA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHNZU030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Llums per a exteriors del tipus up-light amb làmpades fluorescents compactes, halògenes o de 
descàrrega. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
     - Aplics amb caixa encastats directament sobre paviments de terra 
     - Aplics muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig de la unitat d'obra 
     - Muntatge i fixació del llum al bastiment 
     - Connexionat i col·locació de la làmpada 
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     - Comprovació del funcionament 
     - Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. 
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir 
sorolls. 
Ha de quedar a la rasant prevista. 
 
APLICS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el seu 
pendent. 
 
APLICS ENCASTATS DIRECTAMENT EN PAVIMENTS DE TERRA: 
El material de reblert entre la excavació i el cos del llum ha d'estar lliure de pedres u 
altres objectes que puguin malmetre la caixa de suport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la D.F. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
En llums col·locats en caixa, no s'ha de muntar el llum fins que no s'hagi col·locat la caixa 
de suport. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
No s'inclouen els ajuts del ram de paleta. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
 UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas. 
 
 
 
FN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
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FNN - BOMBES SUBMERGIBLES 
FNN2 - BOMBES SUBMERGIBLES PER A AIGÜES RESIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FNN2K558. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Bombes fecals submergibles muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Muntatge grup motor-bomba amb les canonades corresponents 
     - Col·locació del grup 
     - Connexió a la xarxa elèctrica 
     - Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió, i el motor a la línia 
d'alimentació elèctrica. 
La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de 
la bomba. 
La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de 
transmissió. 
La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. 
Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. 
Les unions han de ser completament estanques. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit 
convenient. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G4 - ESTRUCTURES 
G44 - ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G4445111BQX3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o 
formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pilars 
- Elements d'ancoratge 
- Bigues 
- Biguetes 
- Corretges 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i nivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer 
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les 
característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades 
per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
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Cada component de l’estructura ha de dur una marca d’identificació que ha de ser visible 
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d’estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan 
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d’anar 
embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PILARS: 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es 
suficient que estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació. 
L’espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s’ha de reblir amb beurada de 
ciment, beurades especials o formigó fi. 
Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa de recolzament d’acer, ha d’estar net de 
líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant. 
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi 
completament reblert. 
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no 
inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior 
a 1:2 o formigó fi 
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s’han d’utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 
898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin 
com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap 
del cargol. 
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En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 
xamfrà ha d’estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 
     - Si s’utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
     - Si s’utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats: 
     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del 
PG3 
- Posició dels forats: 
     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d’aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment 
en els plànols de taller. 
Els components estructurals s’han de manipular evitant que es produeixin deformacions 
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d’anar protegits 
en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 
muntatge experimenti desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es 
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 
substituïda. 
Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d’aigua. 
El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge i garantint la 
seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, 
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posició fins 
que l’avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s’han de fer de forma que no 
debilitin l’estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de 
forma involuntària. 
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Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura 
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l’apilament de materials estructurals o 
per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament 
després completar el cargolament. 
No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de l’estructura no estigui ben 
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 
desplaçaments durant el muntatge o l’alineació posterior de la resta de l’estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l’acabat 
superficial de l’estructura s’han de reparar amb procediments adequats. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura 
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s’executaran considerant els 
requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’executaran considerant els requisits 
addicionals de la UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s’executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de la UNE-ENV 1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar 
fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 
procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 
s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el 
que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s’han de netejar d’olis amb 
netejadors químics. Després de la preparació i fins l’armat i cargolat s’han de protegir amb 
cobertes impermeables. 
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La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de 
tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la 
neu. 
A l’obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, 
que ha d’incloure, com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, l’ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a evitar 
l’esquinçament laminar. 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons la UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s’ha de fer per soldadors qualificats i amb 
experiència amb el tipus d’operació que supervisen. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’han de retirar 
sense fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han 
d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts 
a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del 
PG3 per a obres d’enginyeria civil. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l’escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D’ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
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 Acero DB-SE-A 
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
Orden 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) 
 
 
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD5 - DRENATGES 
GD5K - CAIXES PER A INTERCEPTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD5KJ298. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb 
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
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El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies:  >= 
0,9 x Fck 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser 
llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
INTERCEPTORS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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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 
 
GD5Z6K35. 
 
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. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
GDB - SOLERES PER A POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GDB18460. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 
- Soleres de formigó amb armadura lleugera 
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera de llambordins: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de base 
- Cura del formigó 
- Col·locació dels llambordins de la solera 
- Col·locació de la beurada 
Solera de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la 
mitja canya, ha de quedar plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck 
SOLERA DE FORMIGÓ: 
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una 
mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que 
el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a 
l'alçària de mig tub. 
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
- Planor:  ± 10 mm/m 
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 
especificades a la DT. 
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Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
SOLERA DE LLAMBORDINS: 
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben 
assentades i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó. 
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment. 
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: + 2%, - 1% 
- Gruix del llit de formigó:  - 5% 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. 
SOLERA DE LLAMBORDINS: 
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de 
maceta a sobre del formigó fresc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
GDD - PARETS PER A POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GDD2A525. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col.locació 
dels elements complementaris. 
S’han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la 
paret i eventualment, esquerdejat exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
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- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
En el junt d'estanquitat: 
- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub 
- Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió 
- Col·locació del tub dins de la peça del junt 
- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior 
- Prova de l'estanquitat del junt col·locat 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han 
d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a 
baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, 
recolzades a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha 
de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
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La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 
adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de 
tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 
de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral 
i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada. 
La unió entre el tub i l'arqueta ha de ser estanca i flexible. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 
rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
No s'han d’instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament. 
No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors. 
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El connector s'ha de fixar a la paret de l'arqueta per mitjà d'un mecanisme d'expansió. 
La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d’instal·lar el connector. 
La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
I1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
I12 - IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I12AG13G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels 
mateixos el temps que estiguin muntats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntatge i desmuntatge de bastida: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 
- Col·locació de les plataformes de treball 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida 
Muntatge i desmuntatge de pont penjant: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont 
- Col·locació de les plataformes de treball a terra 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra 
- Desmuntatge i retirada de la bastida 
Lloguer de bastida o pont penjant: 
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat 
CONDICIONS GENERALS: 
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades 
d’acord amb la norma UNE 76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la 
bastida. Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d’estar muntada d’acord amb la documentació i les especificacions de la casa 
subministradora. 
Han d’estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les 
empentes horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s’ha de dipositar 
material i de 80 cm en altre cas. L’amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d’estar protegides amb una barana composada per un tub superior 
a 1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar 
de la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 
Han d’estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la 
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d’influència de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d’escales fixes, interior o 
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 “Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo” 
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Si la bastida ha d’estar coberta amb veles, cal que la trama d’aquestes (proporció de forats ) 
correspongui amb els supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d’estar degudament 
senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès 
de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d’unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir 
que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l’existència 
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s’han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti mes d'un tram de bastida sense 
arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els 
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIDA TUBULAR: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. 
PONT PENJANT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
UNE 76502:1990 Andamios de servicio y de trabajo, con elementos prefabricados, materiales, 
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y 
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro. 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ 
K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
K12 - IMPLANTACIONS D'OBRA 
K121 - BASTIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K1213251,K1215250. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels 
mateixos el temps que estiguin muntats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntatge i desmuntatge de bastida: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 
- Col·locació de les plataformes de treball 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida 
Muntatge i desmuntatge de pont penjant: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont 
- Col·locació de les plataformes de treball a terra 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra 
- Desmuntatge i retirada de la bastida 
Lloguer de bastida o pont penjant: 
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat 
CONDICIONS GENERALS: 
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades 
d’acord amb la norma UNE 76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la 
bastida. Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d’estar muntada d’acord amb la documentació i les especificacions de la casa 
subministradora. 
Han d’estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les 
empentes horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s’ha de dipositar 
material i de 80 cm en altre cas. L’amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d’estar protegides amb una barana composada per un tub superior 
a 1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar 
de la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 
Han d’estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la 
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d’influència de la bastida. 
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Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d’escales fixes, interior o 
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 “Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo” 
Si la bastida ha d’estar coberta amb veles, cal que la trama d’aquestes (proporció de forats ) 
correspongui amb els supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d’estar degudament 
senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès 
de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d’unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir 
que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l’existència 
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s’han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti mes d'un tram de bastida sense 
arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els 
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIDA TUBULAR: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. 
PONT PENJANT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
UNE 76502:1990 Andamios de servicio y de trabajo, con elementos prefabricados, materiales, 
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y 
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro. 
 
 
K16 - CALES I FORATS 
K166 - CALES I FORATS EN PARETS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K1661310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element, o extreure 
mostres per a analitzar. 
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S'han considerat els següents elements : 
- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa sobre contenidor 
- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra 
- Estudi de l'estat i extensió de les pintures murals mitjançant un nombre aproximat de 10 
cales de 10x10 cm de dimensió promig, practicades sobre el parament amb l'eliminació de les 
capes prèvies a la capa pictòrica, amb mitjans manuals, retirada de la runa i neteja final 
- Estudi de l'estat i extensió de les pintures murals mitjançant un nombre aproximat de 10 
cales de 10x10 cm de dimensió promig, practicades sobre voltes amb l'eliminació de les capes 
prèvies a la capa pictòrica, amb mitjans manuals, retirada de la runa i neteja final 
- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals 
- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de base amb mitjans 
manuals 
- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base amb mitjans 
manuals 
- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir 
l'estructura inferior, amb mitjans manuals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales 
- Execució de la cala amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
- Confecció d'informe amb les dades obtingudes 
CONDICIONS GENERALS: 
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades 
expressament per la DF. 
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior. 
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim. 
No hi ha d'haver elements estructurals afectats. 
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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. 
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. 
Abans de començar l’enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser 
afectades. 
Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han de fer 
restauradors i ajudants de restauradors, amb titulació reconeguda oficialment. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols. 
Quan s’apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s’acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o 
d’edificacions i elements aliens a l’enderroc. 
No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin 
en bon estat. 
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L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i 
arrecerada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
K1A - TREBALLS D'INSPECCIÓ, ARQUEOLOGIA I INFORMACIÓ ESTAT EDIFICI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K1A2Z001,K1A2U002,K1A1U009. 
 
 
 
 
1.DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Treballs per assolir el coneixement històric, les transformacions i preexistències, de les 
edificacions o restes de les mateixes, objectes del projecte, mitjançant l'estudi de les 
restes arqueològiques del subsòl i de les estructures arquitectòniques que s'hi relacionen. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
 - Documentació de la intervenció arqueològica, amb informe preliminar amb memòria, 
annexos amb inventari, documentació gràfica, plànols, base fotogràfica i estratigrafíes del 
material aqueòlogic dels edificis analitzats i de les excavacions realitzades, segons plec de 
condicions tècniques del Servei de Patrimoni Arquitecònic del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya 
 - Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i 
runes, amb la presa de dades per a la realització del informe final 
 - Jornada de tècnic arqueòleg a buidats o extraccions de terres i runes, amb la 
presa de dades per a la realització del informe final 
 - Jornada d'ajudant d'arqueòleg per a dibuix de buidats o extraccions de terres i 
runes, amb la presa de dades per a la realització de l'aixecament de l'excavació 
 - Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 1x1x1 
m, excavada amb mitjans manuals per nivells naturals o artificials segons mètode arqueològic, 
presa de dades per a informe final, retirada de paviment i reblert amb productes procedents de 
l'excavació sense compactat 
 - Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 1x1x1 
m, excavada amb mitjans mecànics per nivells naturals o artificials segons mètode arqueològic, 
presa de dades per a informe final, retirada de paviment amb recuperació posterior i reblert 
amb productes procedents de l'excavació sense compactat 
 - Prospecció arqueològica superficial en terreny obert, sense cales 
 - Prospecció arqueològica superficial en interior d'edificació, sense cales 
 - Aixecament d'estucat serigrafiat per a la seva reproducció 
 - Aixecament d'enrajolat per a la seva reproducció 
 - Aixecament de paviment de peces per a la seva reproducció 
 - Aixecament de motllura de guix amb cartró per a la seva reproducció 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Propietat dels treballs: 
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Tots els estudis i documents que composen l'informe i la memòria seran propietat de la 
Direcció General del Patrimoni Cultural, la qual podrà reproduir-los, publicar-los o divulgar-
los total o parcialment, o fer l'ús que consideri més adient de la informació, segons les 
necessitats del Servei del Patrimoni Arquitectònic, esmentant sempre el seu autor o autors. 
L'adjudicatari no podrà fer ús o divulgació d'aquests documents i estudis de forma total, 
parcial, directa, indirecta o extractada, sense prèvia autorització del Servei del Patrimoni 
Arquitectònic. 
Nombre d'exemplars i normes de presentació del treball: 
De l'informe i de la memòria ha de ser lliurat un exemplar, format per la documentació escrita 
i gràfica. 
La documentació escrita serà presentada en paper blanc de mida DINA/4 sense capçalera ni 
altres impresos, mecanografiada a doble espai, deixant una marge a l'esquerre no menor de 3 
cm. per a la seva enquadernació. 
Les planimetries i els dibuixos es realitzaran sobre un suport reproduïble i indeformable,  
preferentment en fulls  d'una mida que puguin ser plegat a format DIN A/4, deixant sempre el 
plec inferior dret totalment lliure per a col·locar el caixetí de la Secció de Restauració del 
Servei del Patrimoni Arquitectònic, que serà lliurat a l'arqueòleg. 
La documentació fotogràfica es presentarà, en el cas de les diapositives, degudament 
disposades en fulls classificadors. Pel que respecte a les fotografies en blanc i negre 
s'acompanyaran dels negatius respectius. 
 
El lliurament de l'informe preliminar i la memòria d'excavació l'han de fer personalment 
l'arqueòleg director de l'excavació i el tècnic arqueòleg al Cap de la Secció de Restauració, 
en entrevista concertada per endavant, a la seu de Barcelona del Servei del Patrimoni 
Arquitectònic. 
La memòria definitiva és lliurarà abans d'un any un cop acabada l'excavació. 
Serà condició prèvia a l'inici de les obres comptar amb la necessària autorització del Servei 
d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 
 
REDACCIÓ DE L'INFORME PRELIMINAR I DE LA MEMÒRIA DELS TREBALLS ARQUEOLÒGICS REALITZATS.  
La documentació escrita dels treballs d'arqueologia, ha de comprendre l'informe preliminar i 
la memòria, on s'han de tractar de forma succinta en el primer i detallada en la segona, els 
aspectes següents: 
 - La situació del jaciment, amb especificació el seu entorn geogràfic o urbanístic. 
 - La descripció general de l'edificació i detallada del sector objecte d'intervenció. 
 - La notícia històrico-constructiva de l'edificació, acompanyada d'una ressenya de les 
intervencions anteriors, tant d'excavació com de restauració. 
 - L'exposició dels motius de la intervenció i dels seus objectius, tant en relació al 
projecte de restauració i com a la investigació històrica del propi jaciment. 
 - La descripció del programa i del desenvolupament dels treballs. 
 - La descripció de les restes i l'anàlisi de les mateixes, amb l'explicació de les 
seves fases històriques i de l' evolució arquitectònica de les estructures. 
Annexos: 
L'esmentada documentació ha d'anar acompanyada en la memòria de: 
 - El registre íntegre de les unitats estratigràfiques. 
 - L'inventari i la classificació del material arqueològic moble, que ha de ser ordenat 
per unitats estratigràfiques i acompanyat d'una explicació de les sigles utilitzades en la 
seva descripció, si s'escau. 
 - La documentació fotogràfica amb l'inventari i la descripció de cada una de les 
còpies.  
 - La documentació gràfica formada per les planimetries i els dibuixos del material 
moble, acompanyada d'un inventari d'aquesta. Les escales gràfiques a emprar són 1/500 o 
superior en els plànols de situació i emplaçament, 1/200 o 1/100 en els plànols de conjunt, i 
1/20 o 1/10 en els dibuixos de detall. 
 - Els resultats de les anàlisis de mostres o elements, en el cas que s'hagin realitzat.  
 
ARQUEÒLEG DIRECTOR: 
Als treballs de camp s'encarregarà de: 
 - La direcció dels treballs d'excavació 
 - El replantejament dels treballs a realitzar. L'àrea a excavar la fixarà la Secció de 
Restauració del Servei del Patrimoni Arquitectònic d'acord amb l'arqueòleg director de 
l'excavació. 
 - El registre estratigràfic íntegre de les restes excavades. 
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 - La direcció de les feines de dibuix de les planimetries que descriguin de forma 
precisa i detallada tant les estructures com la seqüència estratigràfica del jaciment, amb 
indicació de  les cotes de profunditat, que s'hauran d'especificar en relació a una cota zero 
determinada respecte el nivell del mar. 
 - La direcció de les feines de neteja i el siglatge del material arqueològic moble. 
 - La recollida de mostres de terres o d'altres elements per  analitzar, si s'escau. 
 - La direcció del reportat fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes 
generals i dels detalls significatius del jaciment. 
 - La coordinació de les tasques amb el tècnic arqueòleg i altres col·laboradors 
 - La coordinació amb la direcció facultativa de l'obra de restauració 
 - La distribució de la feina als operaris de l'excavació 
 
CALA DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA:: 
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el 
programa d'actuacions arqueològiques, i els que durant el procés d'excavació determini el 
director de les excavacions arqueològiques. 
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives, 
especialment si es treballa a la seva base. 
En finalitzar els treballs arqueològics, s'han de reblir les cales, amb sorra o terra, sense 
compactar. 
 
AIXECAMENT D'ESTUCAT SERIGRAFIAT, D'ENRAJOLAT, DE PAVIMENT O DE MOTLLURA: 
Documentació gràfica, dibuixos, fotografies, calques, etc., i plantilles de cartró, amb tota 
la informació necessària per tal de poder reproduir l'element, a taller o a l'obra. 
Cal dibuixar a escala 1:1, o 1:2 el detall de planta, alçat i seccions, i a escala 1:20 la 
composició general. 
Cal indicar el color de cada element amb referència a la carta R.A.L. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
CALA DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA:: 
Cal comunicar afectacions estructurals a la direcció de l'obra i demanar la seva supervisió 
pel tècnic competent. 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) cal 
suspendre les obres i avisar la D.F. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DOCUMENTACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA, JORNADA DE SUPERVISIÓ D'ARQUEÒLEG DIRECTOR, 
JORNADA DE TÈCNIC ARQUEÒLEG, JORNADA D'AJUDANT D'ARQUEÒLEG PER A DIBUIX: 
Unitat de quantitat segons les especificacions de la D.T. 
Respecte el control dels treballs i de la seva certificació, l'arqueòleg director no pot 
autoritzar canvis en els preus pactats ni l'augment dels amidaments, sense autorització 
escrita del Cap del Servei del Patrimoni Arquitectònic. 
 
CALA DE PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la D.F. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reblir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions i entibacions. 
 
PROSPECIÓ ARQUEOLÒGICA SUPERFICIAL: 
m2 de superfície executada d'acord amb la D.T. 
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AIXECAMENT D'ESTUCAT SERIGRAFIAT, D'ENRAJOLAT, DE PAVIMENT O DE MOTLLURA: 
m2 de superfície de cada mòdul tipus, que per repetició configurin el conjunt. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2142GB3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i 
mecànica sobre camió. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter 
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen 
restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació de l’element a tractar 
     - Resistència al tractament 
     - Dificultat d’accés a l’element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de las seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
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CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi 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.). 
DESMUNTATGE: 
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les 
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per 
elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra. 
 
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 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
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. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT 
o, en el seu defecte, per la DF. 
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. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 
35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
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. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
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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’EDIFICACIONS: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE 
MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT 
DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS: 
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE 
D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA: 
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA 
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE 
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA: 
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
 
K22 - MOVIMENTS DE TERRES 
K221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K221U001. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió o 
contenidor, en el seu cas 
- Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres dins de l'obra 
- Esplanació en terreny de trànsit o roca 
- Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Buidada de soterrani i càrrega sobre camió o contenidor 
- Excavació per mètodes arqueològics 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Amfiteatre romà de Tarragona (fossa central) 
 
 
 
 

172 
  

- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Esbrossada del terreny 
- Càrrega de les terres sobre camió 
Excavació per mètodes arqueológics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interés apareguts 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topográfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té un 
rebot a l'assaig SPT. 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, 
etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 
zona influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 
grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la D.F. determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la D.F. no hagi acceptat 
com a útils. 
 
ESPLANACIÓ: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de 
problema de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 100 mm 
     - Nivells ± 50 mm 
     - Planor ± 40 mm/m 
 
CAIXA DE PAVIMENT: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 50 mm 
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     - Planor ± 20 mm/m 
     - Amplària ± 50 mm 
     - Nivells + 10 mm 
      - 50 mm 
 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions.  
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és 
possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 
Les terres que determini la D.F. s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat. 
Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents: 
     - Amplària >= 4,5 m 
- Pendent: 
          - Trams rectes <= 12% 
          - Corbes <= 8% 
- Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública 
- El talús ha de ser el fixat per la D.F. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivells ± 100 mm 
     - Aplomat o talús ± 2° 
- Dimensions: 
          - Rebaix del terreny o excavació amb morter expansiu ± 300 mm 
          - Buidada de soterrani  ± 200 mm 
 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el 
programa d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini el 
director de les excavacions arqueológiques. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la D.F. 
 
EXCAVACIÓ: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
 
CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
Durant el procés d'excavació cal seguir el procés següent: 
- Confeccionar el resgistre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
- Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del 
jaciment, amb indicació de les cotes de fondària, que s'han d'especificar en relació a una 
cota zero determinada respecte el nivell del mar 
- Fer la neteja i el siglatge del material arqueològic moble 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Amfiteatre romà de Tarragona (fossa central) 
 
 
 
 

174 
  

- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau 
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels 
detalls significatius del jaciment 
- Confeccionar una memòria amb els resultats anteriors i una descripció de les feines fetes 
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives 
especialment si es treballa a la seva base. 
 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la 
roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si 
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament 
per rotació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
No inclou la tala d'arbres. 
 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols , amb les modificacions aprovades per la D.F. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
K222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el 
cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d’obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
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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. 
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 PER DAMES: 
L’ordre d’execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que 
estableixi la DF. 
No es pot començar l’excavació d’un grup de dames si totes les dames del grup anterior no 
estan reblertes de formigó, i en condicions de suportar les empentes del terreny. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
K223 - EXCAVACIONS PER A RECALÇATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2231213. 
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Excavació per a recalçats, d'1,5 m fins a 3 m de fondària, amb mitjans mecànics o manuals.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la P.O. 
 
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 terreny de roca tova el que pot ser foradat amb martell picador, que presenta un 
assaig SPT amb rebot. 
El fons del recalçat ha de quedar horitzontal. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i de la mateixa compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
     - Dimensions ± 5% 
      ± 50 mm 
     - Replanteig parcial dels eixos ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos ± 50 mm 
     - Nivells ± 50 mm 
     - Planor ± 20 mm/m 
     - Aplomat de les cares laterals ± 2° 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
Els 30 cm últims del fons del recalçat no s'han d'extreure fins al moment de formigonar de 
manera que el fons no quedi exposat a la intempèrie. 
La qualitat del terreny del fons del pou a recalçar requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la D.F. 
S'han d'extreure les terres o els materials en perill d'esllavissar-se. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. S'ha de preveure un sistema de drenatge per 
tal d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores del pou de recalçar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
K225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K225BS70,K2251772. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Operació de reblert i estesa amb material adequat en zones prèviament excavades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
- Reblert de rases i pous amb graves per a drenatges 
- Estesa de graves per a drenatges 
- Repàs i piconatge d'esplanada 
- Repàs i piconatge de caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge: 
          - Preparació de la zona de treball 
          - Situació dels punts topogràfics 
          - Terraplenat 
          - Compactació de les terres, en el seu cas 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
          - Preparació de la zona de treball 
          - Replanteig dels nivells 
          - Reblert i estesa per tongades succesives 
Repàs i piconatge: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
TERRAPLENAT I PICONATGE: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades, per a aconseguir una 
plataforma amb terres superposades. 
Les terres s'han d'estendre per tongades successives sensiblement paral.leles a la rasant 
final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb 
els mitjans que s'utilitzin. 
Les terres que s'utilitzin han de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral.leles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior 
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la D.F. d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a 
condicions generals ha de complir: 
     - Mida del granulat <= 76 mm 
     - Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050) <= 5% 
 
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
 
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
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Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell - 25 mm 
     - Planor ± 15 mm/3 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior 
a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar 
entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual 
(picadora de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de serveis públics afectats per les obres. 
 
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES: 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
 
REPÀS I PICONATGE: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin 
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la 
densitat de compactació especificada. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
REPÀS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
K2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2RA7L00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
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- Deposició del residu no reutilitzat en la instal.lació autoritzada de gestió on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat: 
- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 160 t 
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t 
- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t 
- Fusta CER 170201 (fusta):  <= 2 t 
- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 2 t 
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t 
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 1 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses) 
     - No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais 
previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí 
final. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col.locar sobre un terra impermeabilitzat. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
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El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ha de transportar a una 
instal.lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
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La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
No inclou l’emissió del certificat per part de l’entitat receptora. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
K3 - FONAMENTS 
K31 - RASES I POUS DE FONAMENTS 
K31B - ARMADURES PER A RASES I POUS 
 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
          - Rases i pous 
          - Murs de contenció 
          - Recalçats 
          - Traves i pilarets 
          - Lloses de fonaments 
          - Riostres i basaments 
          - Pilons 
          - Enceps 
          - Pantalles 
- Pilars 
          - Murs estructurals 
- Bigues 
- Llindes 
          - Cèrcols 
          - Sostres 
          - Lloses i bancades 
          - Membranes i voltes 
          - Estreps 
          - Armadures de reforç 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
          - Preparació de la zona de treball 
          - Tallat i doblegat de l'armadura 
          - Neteja de les armadures 
          - Neteja del fons de l'encofrat 
          - Col·locació dels separadors 
          - Muntatge i col·locació de l'armadura 
          - Subjecció dels elements que formen l'armadura 
          - Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
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CONDICIONS GENERALS: 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la D.T. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 
els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 
instal.lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en  els casos previstos en la 
D.T. i autoritzats per la D.F. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per 
soldadura. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de 
repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La D.F. ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma 
Distància lliure armadura - parament >= D màxim 
  >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament >= 2 D 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 
          - Lb=MxDxD >= Fyk x D / 20 
           >= 15 cm 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 
          - Lb=1,4xMxDxD >= Fyk x D / 14 
     (Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 
Valors de M: 
-------------------------------- 
¦ Formigó ¦  B 400  ¦  B 500   ¦ 
-------------------------------- 
¦  H-25   ¦   12    ¦   15     ¦ 
¦  H-30   ¦   10    ¦   13     ¦ 
¦  H-35   ¦    9    ¦   12     ¦ 
¦  H-40   ¦    8    ¦   11     ¦ 
¦  H-45   ¦    7    ¦   10     ¦ 
¦  H-50   ¦    7    ¦   10     ¦ 
-------------------------------- 
Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 
      >= 10 D 
      >= 15cm 
     - Barres traccionades >= 1/3xLb 
     - Barres comprimides >= 2/3xLb 
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 
Valors de B: 
----------------------------------------------------- 
¦     Tipus d'ancoratge     ¦ Tracció ¦ Compressió  ¦ 
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----------------------------------------------------- 
¦     Prolongació recta     ¦    1    ¦      1      ¦ 
¦  Patilla, ganxo, ganxo U  ¦  0,7(*) ¦      1      ¦ 
¦ Barra transversal soldada ¦   0,7   ¦     0,7     ¦ 
----------------------------------------------------- 
 
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari 
B=1. 
Llargaria de solapament Ls >= axLb neta 
Valors d'a: 
------------------------------------------------------------ 
¦Distància     ¦ Percentatge de barres    ¦ Per a barres   ¦ 
¦Entre els dos ¦ Cavalcades que treballen ¦ que treballen  ¦ 
¦Empalmaments  ¦ a tracció en relació a   ¦ a compressió:  ¦ 
¦Més pròxims:  ¦ la secció total d'acer:  ¦                ¦ 
------------------------------------------------------------ 
¦              ¦  20   25   33   50  >50  ¦                ¦ 
------------------------------------------------------------ 
¦   <= 10 D    ¦ 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  ¦      1,0       ¦ 
¦    > 10 D    ¦ 1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  ¦      1,0       ¦ 
------------------------------------------------------------ 
Toleràncies d'execució: 
     - Llargària d'ancoratge i solapa -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) 
      + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36-831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure entre barres d'armadures principals >= D màxim 
  >= 1,25 granulat màxim 
  >= 20 mm 
Distàcia entre centres de barres empalmades, 
segons direcció de l'armadura >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre barres empalmades per solapa <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa <= 4 D 
  >= D màxim 
  >= 20 mm 
  >= 1,25 granulat màxim 
Secció de l'armadura transversal (At): At >= Dmàx 
     (Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
     - Ha de complir, com a mínim >= 15 D 
      >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
     - Separació entre elements solapats 
     (longitudinal i transversal) > 10 D 1,7 Lb 
     - Separació entre elements solapats 
     (longitudinal i transversal) <= 10 D 2,4 Lb 
     - Ha de complir com a mínim >= 15 D 
      >= 20 cm 
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PILONS: 
Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de 
mantenir la seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al 
formigonar. 
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva 
manipulació i per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó. 
Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents. 
Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les 
posicions dels solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent. 
Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o un 
diàmetre del piló. 
Diàmetre barres longitudinals >= 12 mm 
Diàmetre barres transversals >= 6 mm 
Llargària de les barres longitudinals > 9 Dp + 1 Dp 
  > 600 cm + 50 cm 
(Dp = diàmetre del piló) 
Separació de l'armadura als paraments >= 4 cm 
Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix <= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Distància entre estreps <= 10% de l'especificada 
     - Llargària d'armadures <= 10% de l'especificada 
     - Llargària d'ancoratge ± 10% de l'especificada 
 
PANTALLES: 
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de 
mantenir la seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i 
formigonament. 
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva 
manipulació i per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó. 
Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades). 
Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gàbia, respecte a les 
barres verticals. 
Separació de la gàbia al fons de l'excavació >= 20 cm 
Separació de l'armadura als paraments >= 7 cm 
Separació entre rigiditzadors verticals <= 1,5 m 
Separació entre rigiditzadors horitzontals <= 2,5 m 
Quantitat de separadors 1/2 m2 de pantalla 
Toleràncies d'execució: 
     - Llargària d'ancoratge <= 10% de l'especificada 
     - Llargària de la solapa <= 10% de l'especificada 
     - Posició de les armadures Nul.la 
 
SOSTRES RETICULARS: 
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell) <= 0,1 d 
Distància entre les barres i les peces resistents d'entrebigat >= 0,5 D 
                                                                >= 1 cm 
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell) <= 0,5 d 
Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell) <= 0,75 d 
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell) <= 0,5 d 
 
LLOSES: 
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col.locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
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PANTALLES: 
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una 
subjecció de seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, 
lligams i empalmaments. 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
PILONS: 
* NTE-CPI/1977 "Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ." 
 
PANTALLES: 
* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas." 
 
K33 - RECALÇATS 
K33Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A RECALÇATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K33ZU001. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Ataconat per omplir el buit existent entre el fonament o el mur antic i el fonament o el mur 
nou. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Ataconat de maó massís col·locat amb morter expansiu 
- Ataconat amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Ataconat amb maó massís: 
- Neteja i sanejament de la base del mur de fonamentació existent 
- Neteja de la cara superior del fonament nou 
- Humectació de les superfícies on s'ha de realitzar l'ataconat 
- Estesa de la capa de morter i col·locació dels maons 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Ataconat amb morter expansiu: 
- Neteja i sanejament de la base del mur de fonamentació existent 
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- Neteja de la cara superior del fonament nou 
- Humectació de les superfícies on s'ha de realitzar l'ataconat 
- Segellat de l'espai entre el fonament antic i el nou amb guix i massilla i col·locació dels 
injectors 
- Injecció a l'espai entre fonaments amb morter expansiu 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Retirada del guix, runa i neteja de l'element 
 
ATACONAT AMB MAÓ MASSÍS: 
Ha de ser estable i resistent. 
La paret ha d'estar aplomada. 
No hi ha d'haver fissures. 
Les peces han d'estar col.locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
Els maons han de cavalcar, com a mínim, 1/4 del seu llarg menys un junt. 
No hi poden haver peces més petites que mig maó. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
No han de quedar buits entre la última filada i la cara inferior del fonament que s'està 
recalçant. 
Toleràncies d'execució: 
     - Amplària de la paret - 10 mm 
      + 15 mm 
     - Alçària total ± 10 mm 
     - Replanteig d'eixos parcials ± 10 mm 
     - Replanteig d'eixos extrems ± 20 mm 
     - Aplomat total ± 5 mm 
     - Horitzontalitat de les filades ± 2 mm/m 
      ± 15 mm/total 
     - Planor del parament (comprovat amb regle 2 m): ± 10 mm 
     - Gruix dels junts ± 2 mm 
 
ATACONAT AMB MORTER EXPANSIU: 
L'espai entre els dos elements ha d'estar completament reblert pel morter. 
Resistència a flexió amb una consistència fluida: 
      - 1 dia >= 6 N/mm2 
     - 3 dies >= 8 N/mm2 
     - 7 dies >= 9 N/mm2 
     - 28 dies >= 10 N/mm2 
Resistència a compressió amb una consistència fluida: 
      - 1 dia >=20 N/mm2 
     - 3 dies >=45 N/mm2 
     - 7 dies >= 62 N/mm2 
     - 28 dies >= 90 N/mm2 
Un cop col·locat no s'han de produir exudacions en la seva massa. 
 
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 
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han 
d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet. 
 
ATACONAT AMB MAÓ MASSÍS: 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. 
Les peces s'han de col·locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter. 
No es poden moure els maons una vegada col·locats. Per corregir la posició s'ha de treure el 
maó i el morter i tornar-lo a col·locar. 
 
ATACONAT AMB MORTER EXPANSIU: 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
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La preparació del producte s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant, en quan a 
proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització. 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
No hi ha d'haver elements contaminants dins de la zona de treball que puguin perjudicar les 
propietats del morter. 
La base de l'element ha d'estar tancada, amb guix o amb encofrats, per evitar la pèrdua de 
pasta. 
Cal disposar un broquet de sortida al extrem oposat del broquet d'injecció, per tal de 
facilitar l'expulsió d'aire i verificar que el morter omple tot l'espai sota el fonament 
antic. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
 
K4 - ESTRUCTURES 
K44 - ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4435111BQYH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o 
formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pilars 
- Elements d'ancoratge 
- Bigues 
- Biguetes 
- Llindes 
- Corretges 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 
- Platina d’acer per a reforç d’estructures, col·locada amb adhesiu 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
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- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó amb resines epoxi de dos components 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i nivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer 
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les 
característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades 
per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l’estructura ha de dur una marca d’identificació que ha de ser visible 
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d’estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan 
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d’anar 
embalats i identificats adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PILARS: 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es 
suficient que estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació. 
L’espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s’ha de reblir amb beurada de 
ciment, beurades especials o formigó fi. 
Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa de recolzament d’acer, ha d’estar net de 
líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant. 
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi 
completament reblert. 
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no 
inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior 
a 1:2 o formigó fi 
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s’han d’utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
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S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 
898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin 
com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap 
del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 
xamfrà ha d’estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 
     - Si s’utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
     - Si s’utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats: 
     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del 
PG3 
- Posició dels forats: 
     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d’aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment 
en els plànols de taller. 
Els components estructurals s’han de manipular evitant que es produeixin deformacions 
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d’anar protegits 
en els punts de subjecció. 
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Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 
muntatge experimenti desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es 
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 
substituïda. 
Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d’aigua. 
El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge i garantint la 
seguretat estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, 
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posició fins 
que l’avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s’han de fer de forma que no 
debilitin l’estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de 
forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura 
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l’apilament de materials estructurals o 
per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament 
després completar el cargolament. 
No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de l’estructura no estigui ben 
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin 
desplaçaments durant el muntatge o l’alineació posterior de la resta de l’estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l’acabat 
superficial de l’estructura s’han de reparar amb procediments adequats. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura 
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s’executaran considerant els 
requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’executaran considerant els requisits 
addicionals de la UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s’executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de la UNE-ENV 1090-4. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
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Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar 
fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 
procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 
s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el 
que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s’han de netejar d’olis amb 
netejadors químics. Després de la preparació i fins l’armat i cargolat s’han de protegir amb 
cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de 
tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la 
neu. 
A l’obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, 
que ha d’incloure, com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, l’ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a evitar 
l’esquinçament laminar. 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons la UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s’ha de fer per soldadors qualificats i amb 
experiència amb el tipus d’operació que supervisen. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’han de retirar 
sense fer malbé les peces. 
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Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han 
d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts 
a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del 
PG3 per a obres d’enginyeria civil. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l’escòria. 
PLATINA D’ACER PER A REFORÇ D’ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU: 
El fabricant de l’adhesiu ha de garantir les característiques mecàniques de l’adhesiu, i la 
compatibilitat amb els materials que s’han d’unir. Ha de subministrar les instruccions 
d’utilització, indicant el procés d’elaboració de la mescla, el temps d’utilització i les 
temperatures a les que es pot utilitzar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLATINA D’ACER PER A REFORÇ D’ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU: 
m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la DT 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D’ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
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 Acero DB-SE-A 
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
Orden 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) 
 
 
K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
K452 - FORMIGONAT DE MURS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K45217D4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Murs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 
de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
- Consistència seca:  <= 15 cm 
- Consistència plàstica:  <= 25 cm 
- Consistència tova:  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 
- H <= 6 m: ± 24 mm 
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm 
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm 
Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
- H <= 6 m: ± 12 mm 
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm 
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm 
Desviacions laterals: 
- Peces: ± 24 mm 
- Junts: ± 16 mm 
Secció transversal (D: dimensió considerada): 
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
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- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements : ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 
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Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
K45G - FORMIGONAT D'ELEMENTS LOCALITZATS 
 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formigonament d'elements estructurals superficials, amb formigó de central o elaborat a l'obra 
en planta dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 
S'han considerat els elements estructurals següents: 
- Sostres amb elements resistents industrialitzats 
- Sostres nervats unidireccionals 
- Sostres nervats reticulars 
     - Lloses, bancades i elements localitzats 
     - Membranes i voltes 
S'han considerat els tipus de formigó següents: 
     - Resistència: HA-25, HA-30, HA-35 
     - Consistència: seca, plàstica, tova i fluida 
     - Grandària màxima del granulat: 10 mm, 20 mm i 40 mm 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Reglejat i anivellament de la cara superior del sostre 
- Cura del formigó 
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 
- Protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de 
les classes d'exposició. 
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 
de la D.F. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
Per a lloses alveolars, el formigó de reblert dels junts i de la capa de compressió ha de 
tenir les següents característiques: 
     - Resistència del formigó a compressió (fck) >= 25 N/mm2 
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     - Relació aigua ciment <= 0,5 
Resistència característica estimada 
del formigó (Fest) al cap de 28 dies >= 0,9 x Fck 
Assentament en el con d'Abrams: 
----------------------------- 
¦Consistència ¦Assentament  ¦ 
¦             ¦   (cm)      ¦ 
----------------------------- 
¦    Seca     ¦    0-2      ¦ 
¦  Plàstica   ¦    3-5      ¦ 
¦    Tova     ¦    6-9      ¦ 
¦   Fluida    ¦   10-15     ¦ 
----------------------------- 
Toleràncies d'execució: 
- Consistència: 
          - Seca Nul.la 
          - Plàstica o tova ± 1 cm 
          - Fluida ± 2 cm 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en els artícles 5.3 i 5.4 de l'annex 
10 de la norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36-831. 
 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Gruix de la capa de compressió: 
     - Sobre els nervis >= 3 cm 
     - Sobre les peces entre bigues >= 4 cm 
     - En la resta de casos >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor ± 5 mm/2 m 
      ± 15 mm/total 
     - Separació entre els eixos dels nervis ± 5 mm/m 
     - Desviació dels nervis ± 5 mm/m 
     - Amplària dels nervis + 10 mm 
      - 5 mm 
     - Gruix de la capa de compressió + 10 mm 
      - 5 mm 
 
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 
Gruix de la capa de compressió: 
     - Sobre els nervis >= 3 cm 
     - Sobre les peces entre bigues >= 4 cm 
     - En la resta de casos >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor ± 5 mm/2 m 
      ± 15 mm/total 
     - Distància entre els eixos dels nervis ± 5 mm/m 
      ± 50 mm/total 
     - Desviació dels nervis ± 5 mm/m 
     - Amplària dels nervis + 30 mm 
      - 10 mm 
     - Gruix de la capa de compressió + 10 mm 
      - 5 mm 
 
SOSTRES NERVATS RETICULARS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sostres amb blocs alleugerants permanents >= 5 cm 
- Sostres amb motlles recuperables >= 5 cm 
 >= 1/10 llum lliure entre nervis 
     - Planor ± 5 mm/2 m 
      ± 15 mm/total 
     - Distància entre els eixos dels nervis ± 5 mm/m 
      ± 50 mm/total 
     - Desviació dels nervis ± 5 mm/m 
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     - Amplària dels nervis vistos ± 10 mm 
     - Amplària dels nervis ocults + 30 mm 
      - 10 mm 
     - Dimensions dels àbacs ± 20 mm 
     - Gruix de la capa de compressió + 10 mm 
      - 5 mm 
 
LLOSES: 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig total dels eixos ± 20 mm 
     - Replanteig de les cotes ± 15 mm 
     - Planor dels paraments vistos ± 6 mm/2 m 
     - Planor dels paraments ocults ± 25 mm/2 m 
     - Dimensions de la llosa ± 20 mm 
     - Distància entre junts ± 50 mm 
     - Amplària dels junts ± 3 mm 
     - Gruix + 10 mm 
      - 5 mm 
 
MEMBRANES O VOLTES: 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig total dels eixos ± 20 mm 
     - Replanteig de les cotes ± 15 mm 
     - Planor dels paraments vistos ± 6 mm/2 m 
     - Planor dels paraments ocults ± 25 mm/2 m 
     - Dimensions de la secció ± 20 mm 
     - Distància entre junts ± 50 mm 
     - Amplària dels junts ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la D.F. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a 
poder verificar la resistència realment assolida. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort. 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del formigó. 
El formigó s'ha de col.locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop hagi revisat la posició de les 
armadures i demés elements ja col.locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es 
produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i 
d'altres elements del sostre. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
Si l'abocada es fa des de camió o amb cubilot, ha de ser lenta per evitar la segregació i el 
rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar 
simultàniament. 
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El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
 
LLOSES, MEMBRANES O VOLTES: 
Si l'element és pretensat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la 
D.T. Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la 
resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la D.F. 
els hagi examinat. 
Si l'element és pretensat s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
SOSTRES UNIDIRECCIONALS: 
EF-96 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón 
Armado o Pretensado" 
 
K45R - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials 
diversos. 
S'han considerat els tipus de neteja següents: 
- Sistemes a base d’aigua 
- Sistemes a base de detergents o productes químics 
- Sistemes abrasius 
- Sistemes manuals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a netejar 
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- Protecció de la resta de la façana 
- Execució de les operacions pròpies de la neteja 
- Repàs i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
En el parament net no hi ha d’haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb 
decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del parament. 
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 
km/h i sense pluja. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
No s’han d’utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada. 
S’han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el 
material net sense deteriorar inmediata o posteriorment l’estructura interna del suport sobre 
el que s’aplica. 
Un cop escollit el sistema de neteja s’han de fer proves en les diferents zones de la façana 
per veure l’efecte de la neteja sobre el material. 
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s’han de protegir els elements 
més dèbils de la façana o els que no es netegen. 
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que 
l’element a netejar 
S’ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a 
netejar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS 
SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures de 2,00 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de 2,00 m2 fins a 4,00 m2 com a màxim: Es dedueix el 50% 
- Obertures de més de 4,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
K4C - APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4C71010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts. 
 S'han considerat els elements següents: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Amfiteatre romà de Tarragona (fossa central) 
 
 
 
 

201 
  

- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu feta 
amb taulons i formada per solera, puntals i sotapont superior tornapuntat en les dues 
diagonals, elaborada en obra 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i 
tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàl·lic i 
tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals 
metàl·lics i taulons 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta elaborat 
a l'obra amb fusta 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d’escala, amb puntal metàl·lic i 
tauló 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Falcat i tesat dels puntals 
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça 
estructural estigui en disposició de suportar els esforços 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions 
estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos. 
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element 
apuntalat. 
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni 
sotragades. 
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF 
l'aprovació per escrit. 
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total 
de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament: 
- Moviments locals:  <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum):  <= L/1000 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació dels apuntalaments s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves característiques geomètriques 
per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que 
recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, 
s'ha de fer una revisió periòdica del mateix. 
El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ESTINTOLAMENT DE BUIT DE PAS, APUNTALAMENT DE REVOLTÓ AMB CINDRI D'1,5 M, APUNTALAMENT D'ARC: 
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Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
APUNTALAMENT DE BIGA, APUNTALAMENT DE LLINDA: 
m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT. 
APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE LLOSA D'ESCALA: 
m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT 
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el 
desenvolupament del perfil necessari per a salvar el nervis els i elements sobresortits del 
pla de la volta. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament 
dels elements utilitzats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
K4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL.LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS 
K4D2 - ENCOFRATS PER A MURS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4D22A03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s’abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
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Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 
formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│ 
│             │─────────────────│          │        │               │ 
│             │Parcial │ Total  │          │        │               │ 
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ 
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │ 
│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │ 
│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │ 
│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MOTLLES RECUPERABLES: 
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Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 
comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 
conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
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lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar 
que no assentaran 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 
acondicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
K4DG - ENCOFRATS D'ELEMENTS LOCALITZATS 
 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl.lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar 
el formigó vist o per a revestir. 
S'han considerat els encofrats per als elements següents: 
      - Rases i pous 
      - Murs de contenció 
      - Recalçats 
     - Traves i pilarets 
     - Enceps 
     - Riostres i basaments 
- Lloses de fonaments o estructures 
- Pilars 
- Bigues 
- Llindes 
     - Cèrcols 
- Sostres nervats unidireccionals 
- Sostres nervats reticulars 
     - Membranes i voltes 
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     - Estreps 
- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge, canals d'ubicació de junts, daus de 
recolzament, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça 
estructural estigui en disposició de suportar els esforços 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estátiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col.locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit 
de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La D.F. podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó i poder fixar el moment de 
desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la D.F. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 
formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
     - Moviments locals de l'encofrat <= 5 mm 
     - Moviments del conjunt (L=llum) <= L/1000 
- Planor: 
          - Formigó vist ± 5 mm/m 
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           ± 0,5% de la dimensió 
          - Per a revestir ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
------------------------------------------------------------------------ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦           ¦        ¦                 ¦ 
¦             ¦                 ¦Dimensions ¦Aplomat ¦Horitzontalitat  ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦           ¦        ¦                 ¦ 
------------------------------------------------------------------------ 
¦rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm   ¦± 10 mm ¦     -           ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦                 ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 20 mm ¦  ± 50 mm        ¦ 
¦recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -      ¦± 20 mm ¦     -           ¦ 
¦riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 10 mm ¦     -           ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦     -           ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 10 mm ¦     -           ¦ 
¦pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦     -           ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %   ¦± 2 mm  ¦     -           ¦ 
¦llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦     -           ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦     -           ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -      ¦   -    ¦     -           ¦ 
¦lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm   ¦± 2 %   ¦  ± 30 mm/m      ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦                 ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -      ¦   -    ¦     -           ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦     -           ¦ 
------------------------------------------------------------------------ 
 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col.locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 
 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó. 
 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col.locar angulars metàl.lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 
comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 
conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col.locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
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En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar 
que no assentaran 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
En sostres de biguetes armades s'han de col·locar els apuntalats anivellats amb els 
recolzaments i sobre aquests s'han de col·locar les biguetes 
En sostres de biguetes pretensades s'han de col·locar les biguetes i s'han d'ajustar tot 
seguit els apuntalats 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CRITERI GENERAL: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb 
el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 
acondicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total del sostre 
o llosa d'acord amb els criteris següents: 
     - Forats d'1 m2 com a màxim no es dedueixen 
     - Forats de més d'1,00 m2 Es dedueix el 100% 
S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre 
dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
SOSTRES NERVATS: 
EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el 
proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados (EFHE) 
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ENCEPS: 
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados." 
 
K4F - ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
K4F2 - PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4F2B57G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d’estructures amb maons ceràmics. 
S'han considerat els elements estructurals següents: 
- Parets 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pilars i parets: 
- Replanteig 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja dels paraments 
- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable i resistent. 
Ha de tenir la forma indicada a la DT. 
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la 
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, 
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d’exposició. 
No hi ha d'haver fissures. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
PARETS I PILARS: 
Els paraments han d'estar aplomats. 
Les filades han de ser horitzontals. 
Les peces han d’estar col.locades a trencajunt. 
No hi poden haver peces més petites que mig maó. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més 
petit que el través de la peça. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou 
resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. 
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços 
i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm. 
Ha d’haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l’element 
sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions 
dels junts han de complir l’especificat a la DT. 
Les regates, en el seu cas, han de complir l’especificat en el seu plec de condicions. 
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària 
<= 5 mm. 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
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- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt vertical: 
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça 
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 
L’element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les 
següents: 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Alçària parcial: ± 15 mm 
- Alçària total: ± 25 mm 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Aplomat en una planta: ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 50 mm 
- Axialitat:  ± 20 mm 
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm 
- Gruix: 
     - Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
     - Altres fàbriques:  ± 25 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han 
d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Si l’obra s’ha d’aixecar en èpoques diferents, la travada s’ha de fer deixant la part 
executada, esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s’ha de fer deixant 
alternativament, filades entrants i sortints. 
Els morters preparats s’han de confeccionar d’acord amb les instruccions del fabricant, i 
s’han d’utilitzar dins del temps màxim establert. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. 
Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical. 
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la 
peça i el morter i tornar-la a col·locar. 
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels 
junts. 
Cal protegir l’obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la 
resistència suficient. 
Quan s’interromp l’execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d’evitar l’acció de 
l’aigua de pluja sobre els materials. 
Durant l’adormiment s’ha de mantenir l’humitat de l’element, principalment en condicions 
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les 
accions del vent, de l’execució de l’obra o d’altres. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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PARET: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures de 2,00 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de 2,00 m2 fins a 4,00 m2 com a màxim: Es dedueix el 50% 
- Obertures de més de 4,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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. 
 
 
K4G - ESTRUCTURES DE MAÇONERIA 
K4G2 - PARETS DE MAÇONERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4G211FN,K4G21086. 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de paret amb pedra. 
S'han considerat els tipus de pedra següents: 
- Carejada 
- Adobada 
- Sense acabat 
- Carreu 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 
- En sec 
- Amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Neteja i preparació del llit d'assentament 
- Col·locació de les pedres 
- Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha d'estar aplomada. 
Ha de ser estable i resistent. 
No hi ha d'haver fissures. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
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Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues direccions 
alternativament. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou 
resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. 
Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat. 
El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme. 
No han de coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex. 
Gruix dels junts <= 3 cm 
Distància entre junts de dilatació <= 20 m 
Distància entre elements d'arriostrament <= 10 m 
Cavalcament del sostre a la paret >= 2/3 gruix paret 
Distància d'un forat a una cantonada o arriostrament >= 80 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Gruix de la paret ± 20 mm 
     - Aplomat ± 20 mm/planta 
 
PARET DE PEDRA CAREJADA: 
Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser 
poligonals. 
Els junts cal que quedin enrasats, si la D.F. no fixa cap altra condició. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet. 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de 
protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora. 
Si les pedres no tenen la fondària de la paret, aquesta s'ha de travar com a mínim amb un 30% 
de les pedres, col·locant-les de través. 
 
PEDRES COL.LOCADES EN SEC: 
Les peces s'han d'assentar sobre superfícies horitzontals, sense morter. S'admet la 
col·locació de falques de pedra a la part interior de la paret i l'utilització de fang. 
 
PEDRES COL.LOCADES AMB MORTER: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. 
Les peces s'han de col·locar sobre un llit de morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
     - Obertures <= 1,00 m2 No es dedueixen. 
     - Obertures > 1,00 m2 Es dedueix el 100%. 
     - Obertures <= 2,00 m2 No es dedueixen 
     - Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2 Es dedueixen el 50% 
     - Obertures > 4,00 m2 Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-EFP/80 "Norma Tecnológica de la Edificación: Estructuras de Fábrica de Piedra" 
 
K4GR - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE MAÇONERIA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4GRRU01,K4GRMB28. 
 
 
 
K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
K75 - MEMBRANES AMB LÀMINES DE PVC AUTOPROTEGIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K7537PBL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de làmines de 
policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o poliester. 
S’han considerat els tipus de làmines següents: 
Làmina resistent a l'intempèrie 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Adherides a la base amb adhesiu 
- Sense adherir 
- Col·locada amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Membrana adherida: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
Membrana no adherida: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element separador 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
Membrana fixada mecànicament: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, 
arrugues, etc.). 
Ha de ser estanca. 
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície. 
En la membrana adherida, s'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. 
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el 
perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Cal assegurar-se que la 
membrana que no porta armadura, no es separarà, per efecte de la retracció, dels paraments 
verticals del perímetre. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb 
els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. 
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Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim, ha de quedar ben 
adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de 
pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un 
connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. 
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de 
polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. 
La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha 
d'anar soldada o fixada a pressió. 
Angles (acord aixamfranat): 
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm 
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm 
Cavalcaments:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 15 mm 
- Cavalcaments:  ± 10 mm 
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 
Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu 
perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. 
Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de 
l'element per cobrir. 
S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat 
de la fixació. 
Nombre de fixacions (alçada edifici < 8 m): 
- En la zona interna:  >= 3 unitats/m2 
- En les vores:  >= 6 unitats/m2 
Separació entre línies de fixacions:  <= 2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C. 
Característiques del suport: 
- Pendent:  >= 2% 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Rugositats:  <= 1/3 del gruix de la làmina 
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa 
- Humitat:  <= 5% 
Els cavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 
3 làmines en el mateix punt. 
Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que 
poden assolir temperatures > 30°C. 
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus 
components. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no 
protegides s’han de protegir, també, del sol. 
MEMBRANA COL·LOCADA AMB ADHESIU: 
Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels 
elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. 
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui la làmina. 
MEMBRANA NO ADHERIDA O FIXADA MECÀNICAMENT: 
Les làmines s'han d'unir entre elles per: 
- Soldadura química: amb un agent de soldadura per fusió en fred 
- Soldadura en calent: fusió del material al aplicar calor i per pressió 
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- Adhesiu: aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió. No han de quedar 
bosses d'aire 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els 
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 104416:1992 Plásticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas 
impermeabilizantes formadas con láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado. 
 
 
K8 - REVESTIMENTS 
K81 - ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 
K811 - ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K81125L2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós 
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació 
d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arrebossat esquerdejat 
- Arrebossat a bona vista 
- Arrebossat reglejat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Arrebossat esquerdejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
ARREBOSSAT: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser 
suficient per tal que no s’esquerdi. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat 
no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 
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Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni 
fissures, forats o d'altres defectes. 
Gruix de la capa: 
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 
Arrebossat reglejat: 
- Distància entre mestres:  <= 150 cm 
Toleràncies d'execució per l'arrebossat: 
- Planor: 
     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 
     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm 
     - Acabat reglejat:  ± 3 mm 
- Aplomat (parament vertical): 
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 
- Nivell (parament horitzontal): 
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per 
als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
ARREBOSSAT: 
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin 
l'execució del revestiment. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els 
paraments. 
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades 
i als racons. 
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, 
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben 
aplomades. 
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força 
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els 
paraments. 
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o 
s'hagi adormit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARREBOSSAT: 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals: 
- Obertures <= 2,00: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100% 
En paraments horitzontals: 
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal 
amidar també  aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara 
bastiments que s'hagin embrutat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
K89 - PINTATS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S’han considerat els tipus de superficies següents: 
- Superfícies de fusta 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
- Elements de calefacció 
- Tubs 
- Fregat d’òxid, neteja i repintat de reixa o barana 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 
segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
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- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 
fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha 
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació 
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
En el cas d’estructures d’acer s’han de tenir en compte les següents consideracions: 
- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades 
adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació 
d’aigua durant un cert temps. 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha 
de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O 
EXTENSIBLES: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
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Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d’obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta 
superfície s’ha d’amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que 
s’hagin embrutat. 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 
envidrada de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% 
PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
K9 - PAVIMENTS 
K93 - SOLERES I RECRESCUDES 
K936 - SOLERES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K93617B0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó vibrat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció i cura del formigó fresc 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser 
de més de 5 m. El junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del 
paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. 
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-
los coincidir amb els junts de retracció. 
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Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x 
Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
KB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
KB1 - BARANES 
KB12 - BARANES D'ACER 
 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de paret de la 
barana, col.locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o 
amb fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer 
- Baranes d'alumini 
- Baranes d'acer inoxidable 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col.locació de la barana i fixació dels ancoratges 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La barana instal.lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la D.T. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la D.F. 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
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Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per 
mitjà d'ancoratges. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini. 
Els elements resistents de la barana instal.lada han de resistir les solicitacions següents, 
sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 
     - Empenta vertical repartida uniformement 100 kp/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement: 
          - Lloc d'ús privat 50 kp/m 
          - Lloc d'ús públic 100 kp/m 
Distància entre la barana i el paviment: 
     - Baranes de directriu horitzontal <= 5 cm 
     - Baranes de directriu inclinada <= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 10 mm 
     - Alçària ± 1 cm 
     - Horitzontalitat ± 5 mm 
     - Aplomat ± 5 mm/m 
     - Separació entre muntants Nul.la 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs. 
La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal.lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament 
fixada al suport. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre baranes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-FDB/1976 "Norma Tecnológica de la Edificación: Fachadas. Defensas. Barandillas." 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
HX - MAUP - MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
HX1 - MAUP - MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
HX11 - MAUP - MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HX11X038. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Utilització d'una plataforma elevadora motoritzada, per a treballs en alçada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Transport de la plataforma fins a l'obra 
- Neteja i preparació del pla de treball de la plataforma, i protecció dels espais afectats 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Utilització de la plataforma per als treballs en alçada 
- Retirada de la plataforma i dels elements de protecció i senyalització 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent. 
Els punts on es recolzin els peus de fixació han de resistir les càrregues previstes a la DT 
de la bastida. Han de ser horitzontals. 
Per a fer treballs en alçada cal tenir fixats al terra els elements o dispositius incorporats 
a la plataforma per donar-li estabilitat. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm. 
Les plataformes de treball han d’estar protegides amb una barana composada per un tub superior 
a 1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar 
de la plataforma. 
Han d’estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la 
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d’influència. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d’estar degudament 
senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la plataforma i línies elèctriques amb cables nus: 
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora, i especialment desprès de pluges, neu 
o vent, cal revisar les condicions d'estabilitat. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir 
que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge, cal comprovar la base de recolzament, l’existència de serveis, 
especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s’han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 2 m. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ 
KBES - LLUMS DEL TIPUS UP-LIGHT AMB LÀMPADES DE DESCÀRREGA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KBESS. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Llums per a exteriors del tipus up-light amb làmpades fluorescents compactes, halògenes o de 
descàrrega. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
     - Aplics amb caixa encastats directament sobre paviments de terra 
     - Aplics muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Replanteig de la unitat d'obra 
     - Muntatge i fixació del llum al bastiment 
     - Connexionat i col·locació de la làmpada 
     - Comprovació del funcionament 
     - Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. 
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir 
sorolls. 
Ha de quedar a la rasant prevista. 
 
APLICS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el seu 
pendent. 
 
APLICS ENCASTATS DIRECTAMENT EN PAVIMENTS DE TERRA: 
El material de reblert entre la excavació i el cos del llum ha d'estar lliure de pedres u 
altres objectes que puguin malmetre la caixa de suport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la D.F. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
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En llums col·locats en caixa, no s'ha de muntar el llum fins que no s'hagi col·locat la caixa 
de suport. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
No s'inclouen els ajuts del ram de paleta. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
 REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
 UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas. 
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