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1.MEMÒRIA DESCRIPTIVA . 

 
ANTECEDENTS 
 
Objecte del Projecte. 

El present document recull les obres necessàries per procedir a la remodelació de la plaça 
Cuba de Sant Pere i Sant Pau assenyalada en els plànols del present projecte així com les 
obres de moviments de terres, enderrocs, neteja, enjardinament, pavimentació i adequació 
tant de la plaça com dels accessos existents a la mateixa. 

 
Emplaçament. 

El projecte es du a terme a la plaça Cuba de Sant Pere i Sant Pau. 
 

Característiques actuals. 
La plaça es troba totalment urbanitzada. Els accessos a la mateixa es produeixen a través 
d’escales o bé rampes en un estat molt deteriorat i que no compleixen les dimensions 
marcades per la normativa vigent d’accessibilitat. El paviment central de la plaça està format 
per peces de terratzo i als accessos el paviment és formigó imprès. La vegetació existent a la 
plaça consisteix en diverses espècies d’arbres de grans dimensions i es concentra en les 4 
jardineres situada als 4 laterals de l’àmbit d’actuació. La plaça disposa d’enllumenat, 
instal·lació de boques de reg, bancs i papereres. 

 

Superfícies i àmbit. 
La superfície de l’àmbit d’actuació correspon als 2.202 m2 de la plaça de Cuba actual. 

 
Ordenació vigent. 

L’emplaçament es troba dins el Sistema d’Espais Lliures (clau 6a) que recull la 3a Revisió del 
Pla General aprovada definitivament amb condicions el 10-01-1995 i el text refós sobre el que 
va recaure l’acord de conformitat per la Comissió d’Urbanisme de Tarragona el 25-01-1995, 
facultada per la pròpia resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, 
publicada al DOGC núm. 2017 de data 27-02-1995. 

 
La normativa que li afecta és el Text Refós articulat de la normativa urbanística del Pla 
General vigent de Tarragona i de les seves modificacions puntuals, aprovades i vigents, el 
qual ha estat publicat al DOGC núm. 4537 de 27-12- 2005. 

 

 
JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
Descripció de l’actuació. 
 

El present projecte inclou la definició de les obres de construcció relatives a : 

La remodelació de la plaça Cuba de Sant Pere i Sant Pau. En la present proposta es pretén 
trencar amb la simetria existent de la plaça respectant els recorreguts interiors i d’accés, 
millorant-los i creant unes noves zones verdes que conserven els arbres existents. Les noves 
zones verdes estan unides a través d’un camí de paviment de formigó raspatllat. Aquest 
recorregut permet la utilització d’una sèrie d’elements de mobiliari urbà destinats a la 
realització d’exercicis suaus i de rehabilitació per la tercera edat. La nova pavimentació 
preveu una “catifa” central amb pedra natural i la resta del paviment de la plaça es farà amb 
paviment de formigó imprès. Es conserva el sistema d’enllumenat existent i es canvien els 
bancs i les papereres per uns nous models. 

Les obres inclouen els enderrocs, la pavimentació, el refer els accessos i l’aportació de terres 
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vegetals i de vegetació entapissant per les noves jardineres. 

 
En tractar-se d'una actuació dins del nucli urbà, les infraestructures de Serveis 
Tècnics no presenten cap problemàtica especifica doncs hi ha aigua, electricitat, 
accés rodat i possibilitat de desguàs immediat, a partir de la connexió amb els 
elements preexistents. 
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SISTEMES GENERALS DE CONSTRUCCIÓ. 

1.Preexistències 
 
1.1. Altres infraestructures. 

 
- Regs, i desguassos: La plaça es troba actualment urbanitzada. Existeix un sistema de boques de 
reg a cadascuna de les quatre jardineres existents. La canalització enterrada de reg existent és un 
tub de diàm.63 d’acer sense soldadura. Al voltant de la plaça i a les voreres confrontants dels blocs 
Cuba i Argentina existeixen tubs de fibrociment de 80 de diàm. 
 
- Subministres d’energia elèctrica: Existeixen línies de baixa tensió enterrades que passen per les 
voreres dels blocs Cuba i Argentina ja que aquests disposen de tots els serveis. L’enllumenat existent 
està format per 12 fanals que no es modifiquen. 
 

- Sanejament: La recollida d’aigües residuals i pluvials és unitària en aquesta zona. Davant del bloc 
Argentina, i entre la plaça Cuba i el Camí del Pont del Diable i pel centre de la calçada existeixen 
tubs de diàmetre 300. 
 

 
Totes les infraestructures necessàries per portar a terme la urbanització passen pels carrers 
adjacents a la plaça que s’ha de remodelar. 

 
1.2. Arbres 

 
Dins les jardineres actuals existeixen arbres que es respectaran i protegiran durant l’actuació. 
 
 

2. Actuacions prèvies. 
 
Es realitzaran el replanteig generals i els parcials, es senyalitzarà i es tancarà la zona d’obres, 
marcant-ne els accessos i localitzant els serveis afectats. Es retiraran els bancs, papereres, cartells i 
altres elements del mobiliari urbà que destorbin pel replanteig de paviments i jardineres. 

3.   Moviments de Terres 
 

3.1. Capa vegetal 
El nivell actual de les jardineres no s’altera. S’afegirà un gruix mig d’uns 25cm de terra vegetal creant 
un atalussat de les jardineres noves. 
 

3.2. Desmunts 
En general no hi ha desmunts, doncs les rasants son les adequades al nivell actual del terreny o be 
per sobre.  
 

3.3. Terraplenats. Material admissible. 
En general no hi ha terraplenats, doncs les rasants son les adequades al nivell actual del terreny o be 
per sobre. Només es preveu l’aportació de terres vegetals en les jardineres. 
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4.   Sistemes d’evacuació d’aigües. 
 
 

4.1. Buneres, Arquetes, Pous de registre. 
En plànols i estat d´amidaments es descriuen aquests elements. Al no alterar-se les rasants actuals 
de la plaça i els carrers es conserven tots els elements existents d’aquest tipus. 
 

4.2. Clavegueres 
 
      4.2.1. Claveguerons de recollida d´aigües de pluja i reg de la plaça. 
Al no alterar-se les rasants actuals de la plaça i els carrers es conserven tots els elements existents 
d’aquest tipus. 
 
           4.3. Connexions al sistema general 
Al no alterar-se les rasants actuals de la plaça i els carrers es conserven tots els elements existents 
d’aquest tipus. 

5.   Subministre d’aigua. 
 

5.1. Escomeses de reg. 
El Projecte d’urbanització preveu dos escomeses de reg, cadascuna equipada amb comptador i 
vàlvula reguladora de pressió inclou sistema de reg mitjançant tub de polietilé PE100 amb difusors 
emergents i programador de reg. Tot seguint els amidaments i el plec de prescripcions técniques 
particulars . 

6. Subministre d’energia elèctrica. 
 
No és necessari realitzar cap subministre d’energia elèctrica. Es manté la instal·lació existent. 

7. Sistema d’Enllumenat públic. 
 
Es manté el sistema d’enllumenat existent. Es realitzaran proves de comprovació de la instal.lació 
d’enllumenat exterior per la verificació del compliment de la normativa vigent, en el cas que no 
s’adeqüi es realitzarà posteriorment i fora d’aquesta fase el projecte per la modificació i l’adaptació 
del sistema d’enllumenat existent. En un projecte executiu de il·luminació paral·lel s’adaptarà la 
il·luminació de la plaça i la xarxa elèctrica existent a les necessitats actuals i a la normativa vigent en 
cas de ser necessari. 
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8. Paviments 
 
 

8.1. Bases 
 
En els plànols de seccions i en els amidaments, es detallen les diferents bases dels paviments.  
 

8.2. Acabats 
 
      8.2.1. Paviment de formigó.  
Es preveu la utilització de paviments de formigó imprés per la zona central de la plaça i de formigó 
amb acabat raspatllat manual i colorejat amb sulfur de ferro pel camí. 
 
      8.2.2. Paviment de pedra natural. 
Es preveu la col.locació d’una catifa d’uns 13x19m de pedra calcària de gra petit de 80mm de gruix.. 
 
      8.2.3. Vorades 
Segons es detalla en plànols de seccions i amidaments, prefabricades de formigó que seran vorades 
remuntables tipus gual i també vorada amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15cm. 
 
      8.2.5. Escocells 
Els escocells es delimitaran mitjançant pletines d’acer galvanitzat de 10mm de gruix i de 200mm d’alt. 
I es reompliran amb paviment de resines i cautxú segons model de l’Ajuntament de Tarragona. 
 
      8.2.6. Altres elements de límit. 
Per limitar els canvis de paviment es preveu la utilització de pletines d’acer galvanitzat corbes o 
rectilinies de 10mm de gruix i alçada variable segons detalls dels plànols de projecte. 

9. Jardineria 
 
 

9.1. Vegetació 
 
Les jardineres es plantaran amb barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de 
lleguminoses amb gramínies segons NTJ07N tal i com apareix als amidaments. S’aportarà terra 
vegetal de categoria mitja a totes les jardineres per uniformar les característiques base del terreny 
per la seva posterior plantació. 
 
  9.2 Manteniment 
 
Totes les plantacions seguiran un programa de manteniment bàsic durant el primer any, seguint les 
indicacions del Plec tipus de manteniment editat per l’APEVC i la Diputació de Barcelona, i seguint tot 
allò que indiquen les NTJ i el departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Tarragona. 
Bàsicament cal evitar la infestació inicial de males herbes, reposar falles de plantació, assegurar 
l’estabilitat dels arbres existents, etc. 
A partir del tercer any les tasques de manteniment en aquest tipus d’espais es limita a la neteja 
puntual de residus, eliminació puntual de males herbes i correccions d’actes vandàlics. Pràcticament 
es poden considerar espais de manteniment mínim. 
Pel que fa a la xarxa de reg caldrà seguir les indicacions de les NTJ i del plec de manteniment citat, 
tot i que la seva importància és bàsica en els primers any també cal verificar el seu bon funcionament 
periòdicament. 
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INTEGRITAT DE LES OBRES DEL PRESENT PROJECTE. 
Les obres contemplades en el present projecte, constitueixen de per si una obra 
completa i que, per tant, no pot ser executada amb total independència de qualsevol 
altre, i a la seva finalització, ser lliurada a l’ús general. 
 

REPLANTEIG. 
Prèviament al inici dels treballs s'efectuarà el replanteig de les obres, per a lo que 
s'inclou en els plànols del Projecte les característiques geomètriques en planta i 
perfils de les solucions adoptades. S’aixecarà la corresponent Acta de Comprovació 
del replanteig. 

 
 

TERMINI D’EXECUCIÓ. 
La durada de les obres prevista serà de 5 mesos i un termini de garantia de 12 
mesos llevat d'indicació en contra al Plec de Clàusules Particulars Administratives. 

 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 

En el pressupost s'inclou justificació i càlcul dels preus de les diferents unitats d'obra 
que intervenen en el projecte. En tots ells figura la mà d'obra, materials, transports i 
maquinària que intervenen en cada partida, el cost de Ia qual juntament amb el 
percentatge establert per als mitjans auxiliars, ens permet deduir els preus unitaris 
del Projecte. 

 
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Segons l’article 54 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector 
Público, l’exigència de classificació serà obligada a partir de contractes d’obres 
d’import igual o superior a 350.000€, per tant, pel present projecte NO serà exigible 
classificació empresarial. 
 

 
 
PRESSUPOST 
 Pressupost estimat. 

El pressupost d’execució material de les obres és de CENT SEIXANTA-SET MIL 
QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (16 7.413,31€) 

 
 

 

Tarragona a juny de 2010 
 
 
 

 

 
L’arquitecte 
Oficina de Projectes 
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ANNEX 1 
 
DECLARACIÓ REFERENT AL COMPLIMENT DEL DECRET 135/19 95 DE PROMOCIÓ DE 
L’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒ NIQUES. 
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DECLARACIÓ REFERENT AL COMPLIMENT DEL DECRET 135/19 95 DE PROMOCIÓ DE 
L’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒ NIQUES. 
 
Amb les determinacions del present Projecte es compleix la normativa actualment vigent sobre la 
supressió de les barreres arquitectòniques a que fa referència el decret 135/1995 de 24 de març, de 
desplegament de la llei 20/1991 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat i el reglament de planejament de la 
Llei del Sòl, en els àmbits on s’actuarà en la present fase. 
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ANNEX 2 
 
DECLARACIÓ REFERENT AL COMPLIMENT DEL DECRET 105/20 08 DE GESTIÓ DE RESIDUS. 
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitaci ó, Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i  gestió de residus de construcció i demolició

tipus

quantitats
DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors de ls enderrocs i altres residus de la construcció codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'e coeficiència als edificis

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA CUBAObra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER (tones) (m3)

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
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Comarca : TARRAGONÉS
PLAÇA CUBA . SANT PERE I SANT PAU
TARRAGONA

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponja ment)

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA CUBA

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3
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és residu
 abocador

   Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa ob ra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el
seu nou ús pugui ser acreditat

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

no no

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00
formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 467,94 0,082 294,42
metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00
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En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i t erres
portades a abocador

si

Residus d'enderroc 

seu nou ús pugui ser acreditat mateixa obra altra obra

metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00
fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,027 0,00 0,004 0,00

betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00
fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00
................. 0,00 0,00 0,00 0,00
.................. 0,00 0,00 0,00 0,00

0,7556 467,940 t 0,7544 294,42 m3

1 
/ 6

  R
E

S
ID

U
S

  E
nd

er
ro

c,
R

eh
ab

ili
ta

ci
ó 

i A
m

pl
ia

ci
ó 

   
   

 O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
   

 fe
br

er
 d

e 
20

10
. V

3 
   

( 
F

on
t: 

G
ui

a 
d'

ap
lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- 
P

ro
gr

am
a 

LI
F

E
- 

IT
E

C
 )

totals d'enderroc 

Residus de construcció
Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 0,000 0,045 0,00
obra de fàbrica 170102 0,015 0,000 0,018 0,00

formigó 170101 0,032 0,000 0,0244 0,00
petris 170107 0,002 0,000 0,0018 0,00

guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00
altres 0,001 0,000 0,0013 0,00
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Residus de construcció

   embalatges 0,038 0,000 0,08 0,00
fustes 170201 0,0285 0,000 0,067 0,00

plàstics 170203 0,00608 0,000 0,008 0,00
paper i cartró 170904 0,00304 0,000 0,004 0,00

metalls 170407 0,00038 0,000 0,001 0,00

totals de construcció 0,000 t 0,00 m3
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   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

- altres
-
-
-
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Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar
especificar -

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

-
especificar -



-
-
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MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitaci ó, Ampliació

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc. -

-
-
-
-

si
si
si
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6.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3
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                    fusta en bigues reutilitzables
                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables
                    acer en perfils reutilitzables

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-
5.-
6.-

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum  0,00

 m3  (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplé 0
argiles 0
altres 0
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0,00
0,00

0,00
0,00

terres per tractar

valoritzador / abocador
0,00
0,00

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

0,00
0,00 0,00

0,00

  GESTIÓ (obra)

altres 0
terres contaminades 0
Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00

0,00 0,00
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0,00
0,00

0,00 0,00

no inert
no no especial
no no especial

tipus de residucal separar
no inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individual itzadament en les fraccions seguents si la generaci ó per cadascú d'ells a l'obra 

Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
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si especial
* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors
o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

no no especial
no no especial
no no especial

no no especial

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

2 
/ 6

  R
E

S
ID

U
S

  E
nd

er
ro

c,
R

eh
ab

ili
ta

ci
ó 

i A
m

pl
ia

ci
ó 

   
   

 O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
   

 fe
br

er
 d

e 
20

10
. V

3 
   

( 
F

on
t: 

G
ui

a 
d'

ap
lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- 
P

ro
gr

am
a 

LI
F

E
- 

IT
E

C
 )

R.D. 105/2008

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si
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* A la cel.la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestió, però en cap cas
es permet no separar si el R.D. ho obliga.



-

si
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Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitaci ó, Ampliació
gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

si

si

tipus de residu
Runes i Terres
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    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001)
gestor adressa codi del gestor

43005 TARRAGONA

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

CONTROL DE RUNES, SA CTRA. CAMP NÀSTIC 

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
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Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió  i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

PRESSUPOST 

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 3
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

3 
/ 6

  R
E

S
ID

U
S

  E
nd

er
ro

c,
R

eh
ab

ili
ta

ci
ó 

i A
m

pl
ia

ci
ó 

   
   

 O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
   

 fe
br

er
 d

e 
20

10
. V

3 
   

( 
F

on
t: 

G
ui

a 
d'

ap
lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- 
P

ro
gr

am
a 

LI
F

E
- 

IT
E

C
 )

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports  per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no,i amb quines proporcions hi son presents ( dins el cost s'ha previst una
caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

 RESIDU Volum  

Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00
Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 -
Maons i ceràmics 0,00 0,00
Petris barrejats 397,47 5962,01

Classificació          

- 1987,34
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Valoritzador / Abocador          Transport                                                                

- - 0,00

runa neta
- -

0,00
- - -

-

0,00 -

Petris barrejats 397,47 5962,01

Metalls 0,00 0,00
Fusta 0,00 0,00
Vidres 0,00 0,00
Plàstics 0,00 0,00
Paper i cartró 0,00 0,00
Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -
Perillosos Especials 0,00

- - -

- 1987,34

- - -
-
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- - -

0,00 600,00

-

- -
- - -

-
- - -
- -

Perillosos Especials 0,00

6562,01

Elements Auxiliars
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
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0,00 600,00

0,00

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores

0,00 1987,34

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

tones

euros
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8551,34

El pes dels residus és de : 467,94

El pressupost de la gestió de residus és de : 6.562,00

El volum de residus aparent  és de : 294,42
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitaci ó, Ampliació
documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

unitats 1
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Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

unitats -
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Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

unitats -
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Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics
unitats 1 unitats 1
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             Bidó 200 L .Apte per residus especials

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

unitats 1 unitats 1

-
-
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

El Reial Decret 105/2008 , estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes son a:

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

si

-

-

si

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitaci ó, Ampliació

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 

modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 

per la seva acceptació a la Propietat.
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

FIANÇA

fiança
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitaci ó, Ampliació

6 
/ 6

  R
E

S
ID

U
S

  E
nd

er
ro

c,
R

eh
ab

ili
ta

ci
ó 

i A
m

pl
ia

ci
ó 

   
   

 O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
   

 fe
br

er
 d

e 
20

10
. V

3 
   

( 
F

on
t: 

G
ui

a 
d'

ap
lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- 
P

ro
gr

am
a 

LI
F

E
- 

IT
E

C
 )

Previsió final del Estudi

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial del Estudi

m3 0,00 m3

m3 % 397,47 m3
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Total construcció

minimització

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà i 
les noves dades es faran arribar a :

0,00

0,00

397,47

Total excavació

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0 m3 6,01 euros

Residus de construcció * 397,47 m3 12,02 euros

m3
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L'Ajuntament d'/de TARRAGONA

euros/m3 0

euros/m3 4777,59

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 397

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
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Total fiança 4.777,59
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ANNEX 3 
 
NORMATIVA TÈCNICA D’OBLIGAT COMPLIMENT. 
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GENERAL 
 
• Decret Legislatiu 1/2005  Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 
 

• Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de 
los bomberos 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 
12.03.10; aplicació voluntària fins al 11.09.10) 

 

• Reglamento de seguridad en caso de incendio en esta blecimientos industriales, RSCIEI. 
Anexo II 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 
 
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 

• Reial Decret 505/2007 , pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 

• Llei 9/2003 , de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
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VIALITAT 
 
• Ordre FOM/3460/2003 , de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de 

firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 

• Ordre FOM/3459/2003 , de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 

• Ordre 27/12/1999 , Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 

 
• Orden de 14/05/1990  por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje 

superficial” 
(BOE 17/09/1990) 

 
• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 

por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de 
calidad. 

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

carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
 
Posteriors modificacions: 

 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
 Ordre Circular 293/86 T. 
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 

Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88)  sobre modificació de determinats articles del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació 
pasa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89),  modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)  
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999  pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
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Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer,  per la que s’actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts 
relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig,  per la que se actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts 
relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març , per la que s’actualitzen determinats articles del Plec 
de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i 
paviments.   
 

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

Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
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GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

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

Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

 
• Especificacions Tècniques  de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
• Normes UNE  de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 

• Reial Decret 606/2003 , de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 

• Decret Legislatiu 3/2003 , de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 

 
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 

 
• Real Decreto Legislativo 1/2001  de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 
 
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976,  “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974,  “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
• Reglament general del servei metropolità d’abastame nt domiciliari d’aigua a l’àmbit 

metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 
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Hidrants d’incendi 
 

• Real Decret 1942/1993  pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
incendios” 

(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 
 
XARXES DE SANEJAMENT 
 
• Decret 130/2003 , de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 
• Real Decreto-Ley 11/1995 , de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 
 

• Ordre 15/09/1986.  “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

 
 
Àmbit municipal o supramunicipal: 
 
• Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residua ls .  

(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB núm. 142, de 14/06/2004) 

 
• Ordenança General del Medi Ambient Urbà  del municipi de Barcelona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  
(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999) 

 
 
 
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 
• Real Decreto 919/2006 “ Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 4/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitos fijos 

 

• Ordre 18/11/1974  s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 

• Real Decret 2913/1973 , “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
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utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 

General 
 
• Llei 54/1997  del Sector elèctric 
 
• Real Decret 1955/2000 , pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització 

d’instal·lacions d’energia elèctrica.  
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
 

Alta Tensió 
 

• Real Decreto 223/2008  “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  

(BOE: 19/3/2008). En vigor des del 19.03.2008. 

 
• Resolució ECF/4548/2006 , de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 

relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 
22/2/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 

 
Baixa Tensió 

 
• Real Decreto 842/2002  por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 

• Resolució ECF/4548/2006 , de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 
 

 
Centres de Transformació 

 
• Real Decret 3275/1982 , “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas y centros de transformación”  
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(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 
 

• Ordre de 6/07/1984 , s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 
de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 

 
• Resolució 19/06/1984: “ Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
 
• Resolució ECF/4548/2006 , de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 

relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 
 
Enllumenat públic 

 
• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE núm. 279 de 19/11/2008) 

 
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

(DOGC 12/06/2001) 
 

• Real Decreto 842/2002  por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 de 18/09/2002) 
 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978 . “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
 
 
XARXES DE TELECOMUNICACIONS 
 
• Especificacions tècniques de les Companyies 
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ANNEX 4 
 
CRITERIS DE DISSENY DE PAVIMENTS. 
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1. CÀLCUL DE PAVIMENTS 

 
El disseny de seccions estructurals de ferms parteix del coneixement del tipus de terreny existent i de 
la  intensitat de trànsit que haurà de suportar. En funció d’aquests dos paràmetres i del material que 
es vol fer servir com a paviment, es tria la solució de paviment a la taula de seccions tipus que ens 
indica els paquets mínims que ha de tenir la secció estructural del ferm. 
 
 
2.1 TIPUS DE TERRENY EXISTENT (ESPLANADA)  
 
L’esplanada és la base del terreny natural sobre la qual col.locarem els diferents paquets que formen 
la secció estructural. En funció de la seva capacitat portant pot ser (de menys a més): E1 – E2 – E3. 
 

ESPLANADA  Índex CBR TIPUS DE SÒL 

E1 5 - 10 El material existent serà: SÒLS ADEQUATS  

E2 > 10 El material existent serà: SÒLS SELECCIONATS  

E3 >20 El material existent serà: TOT-U NATURAL  

     

SÒLS 
INADEQUATS 

SÒLS 
TOLERABLES 

SÒLS 
ADEQUATS 

SÒLS 
SELECCIONATS 

 
TOT-U 
NATURAL 
(SUBBASE) 

No compleixen 
les condicions 
dels sòls 
tolerables 

Menys del 25% en 
pes de pedres de 
mida >15 cm 

Sense pedres de 
mida >10 cm 

Sense pedres de 
mida >8 cm 

La corba 
granulomètrica 
estarà dins els 
límits quadre 
annex. 

  

Neteja del 35% 
en pes de 
partícules de 
mida < 0,80 UNE 

Menys del 25% 
en pes de 
partícules de 
mida 0,80 UNE 

La fracció del 
material que 
passi pel tamís 
80 µm UNE serà 
inferior als 2/3 de 
la fracció que 
passi pel tamís 

 
LL < 40  
o  
LL < 65  
i 
IP > 0,6 LL-g  

LL < 40 LL < 30  

i 

IP < 10 

 

LL < 25 

i 

IP < 6 

  
Densitat proctor  

> 1,450 kg/dm2 

Densitat proctor 

> 1,750 kg/dm2 
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CBR > 3 CBR > 5 

Sòl inflable < 2% 

CBR > 10 

Sòls no inflables 

CBR > 20 
 

 
Contingut de matèria 
orgànica < 2% 

Contingut de 
matèria orgànica 
< 1% 

Sense matèria 
orgànica 

 
Sense matèria 
orgànica 

 
LL : límit líquid inferior 

IP: Índex de plasticitat 

 

El present projecte tracta les obres d’urbanització sobre una plaça peatonal ja consolidada, amb una 
base de formigó existent per lo que en aquest cas s’adoptarà l’esplanada E3 pel càlcul del ferm.  

2.2 TIPUS DE VIAL EN FUNCIÓ DEL TRÀNSIT 
 
 

TIPUS DE VIAL VEHICLES PESATS TIPUS DE VIA 

V1 Més de 270 Autovies urbanes 

V2 De 50 a 270 
Accés a sectors residencials  
>600 habitatges 

V3 De 15 a 50 
Accés a sectors residencials 
Entre 200 i 600 habitatges 

V4 De 5 a 15 
Vies secundàries de sectors 
residencials 

V5 0 Vials de trànsit restringit 

 
 
Es pren un mínim de V4 en previsió del accés de camions per neteja i manteniment o bé per 
descàrrega puntual de material a la plaça per la realització de festes i altres actes culturals. 

2.3 MATERIAL D’ACABAT 
 
Segons el quadre de seccions podem tenir paviments de tres tipus: 
 
F   Paviments de formigó in situ. 

A  Paviments d’aglomerat asfàltic. 

P    Paviment de prefabricats de formigó o pedra natural. 
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En el nostre cas es tracta de F en la major part de la plaça i P a la catifa central de la mateixa. 

2.4 SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS: 
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ANNEX 5 
 
CONTROL DE QUALITAT. 
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INTRODUCCIÓ I CONSIDERACIONS 

El Pla de Control de Qualitat de les Actuacions del Projecte d’Urbanitzacio de la remodelació de la 
Plaça Cuba de Sant Pere i Sant Pau i prenent com a base els amidaments del projecte i les principals 
unitats d’obra, té com a finalitat complementar el contingut del Plec de Prescripcions Tècniques pel 
que fa referència als procediments que cal seguir durant l’obra per tal de verificar el compliment d’allò 
establert.  

El pla recull el nombre d’assaig i proves a realitzar. S’han tingut en compte les següents 
consideracions:  

- No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat 
de productes (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest propòsit, es 
realitzaran, sota el nostre càrrec, els assaigs corresponents indicats. 

- S’ha suposat un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar, s’hauran d’executar els 
assaigs corresponents per a cada proveïdor del contractista.  

- El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament.  
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EXCAVACIÓ, REBLIMENT I PICONATGE DE RASES i POUS 

Criteris d’execució 

Conjunt d’operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb 
mitjans mecànics.  

Operacions que inclou:  
 Preparació de la zona de treball 
 Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació  
 Replanteig de la zona a excavar 

Carrega de terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 
rasa. 
Rebliment i piconatge de la rasa amb terres o en el cas amb graves per al drenatge. 
Humectació o dessecació en cas necessari. 
Compactació de les terres 

 
Programa d’assaig 

 

Tipus de Control Freqüència 

Anàlisi de mostra de sòl 

- Composició granulomètrica 

- Límit d’Atterberg  

- Índex CBR 

- Contingut de Matèria Orgànica 

- Proctor modificat (densitat i humitat òptima del sòl) 

cada 500 m3 o cada canvi de 
tipus de material 

Determinació del Proctor modificat  cada 500 m3 o cada canvi de 
tipus de material 

Determinació de la densitat i humitat in situ pel mètode nuclear 5 assaigs cada 30 m³ d’aquest 
sòl 
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COMPATACIÓ D’EXPLANADA 

Programa d’assaig 

Tipus de Control Freqüència 

Anàlisi de mostra de sòl 

- Composició granulomètrica 

- Límit d’Atterberg  

- Índex CBR 

- Contingut de Matèria Orgànica 

- Proctor modificat (densitat i humitat òptima del sòl) 

cada 1000 m3 o cada canvi de 
tipus de material 

Determinació del Proctor modificat  cada 250 m3 

Determinació de la densitat i humitat in situ pel mètode nuclear 8 assaigs cada 300 m³ 
d’aquest sòl 
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TRACTAMENT DE TOT-Ú, SAULÓ I PAVIMENTS 

 

Criteris d’execució 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la Direcció Facultativa. 
 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable 

sota les condicions possibles més desfavorables. 
 
No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d’altres 

capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
 
Els materials no han de tenir terrossos d’argila, marga, matèria orgànica, ni d’altres matèries 

extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa. 
 
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la D.O. les pedreres o dipòsits d'on s’han 

d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin 
requerits per la direcció d’obra, entre d’altres: 

− Classificació geològica. 
− Estudi de morfologia. 
− Aplicacions anteriors. 

 
La D.O. podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 

massa freqüent dels materials que se n’extraguessin.  
 

Cada càrrega de granulat ha d’anar identificada amb un full de subministrament que ha 
d’estar a disposició de la D.O. en el que hi han de constar 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 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 

 
Serà també obligat el presentar el certificat amés per la pedrera de procedència dels àrids, on 

es facin constar que acompleixen totes les exigències tècniques requerides.  
 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica serà la adequada al seu ús. 
No ha de tenir argiles, margues ni d’altres materials estranys. 

 

Punts de control 

Si la central disposa de control de producció i està en possessió d’un segell o Marca de 
Qualitat, oficialment reconegut, o bé, disposa d’un distintiu reconegut o un CC-EHE, no serà 
necessari el control de recepció en obra, dels seus materials components, d’acord a l’indicat a l’article 
81 de la norma EHE. 

- Recepció i aprovació de l’informa de la pedrera. 
- Inspecció del lloc de procedència. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció i control de l’alçada dels acopis 
per tal d’evitar segregacions. 



             ALCALDIA_ OFICINA DE PROJECTES 
 

 

 

- Recepció periòdica de la documentació que acrediti les característiques de les sorres 
utilitzades segons especificacions. El termini de recepció serà fixat per la D.O. d’acord al 
control de producció de la planta. 

 
 Sauló 
 Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 

- Característiques generals: 
No ha de tenir argiles, margues o d’altres matèries estranyes. 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s’alterin les seves condicions. 
 
- Granulometria: 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que 

passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050). 
 

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 Direcció 
d’Obra. 
 

Mida del granulat: - Sauló garbellat: <= 50 mm 
Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada 

 
- Duresa: 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50 
Índex CBR (NLT-111): > 20 
Contingut de matèria orgànica: Nul 

 
 Tot-ú: 

Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. S'han considerat els 
tipus següents: 
 

- Tot-ú natural 
- Tot-ú artificial 

 
Característiques generals: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la Direcció Tècnica o en el seu defecte el que 

determini la Direcció Facultativa. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable 

sota les condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres 

capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries 

extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa. 
 

Tot-ú natural. 
Els materials de reciclat de ferm es podran utilitzar com a tot-ú tipus ZN, segons 

especificacions del PG-3. 
Per les especificacions d’aquesta unitat d’obra es tindrà present allò establert les 

prescripcions de O.C. 10/2002, així com les següents prescripcions particulars. 
- Granulometria: 
Es podrà admetre prèvia autorització del Director d'Obra la utilització de sauló de bona 

qualitat, amb tamisades pel tamís 0.080 UNE inferiors al 10%. Tot el material passarà pel tamís 40 
UNE. 

 
- Duresa: 
El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma UNE-EN-1097-2, serà 



             ALCALDIA_ OFICINA DE PROJECTES 
 

 

 

inferior a 35. 
- Netedat: 
L’equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà major de 35. 

 
- Plasticitat: 
En el cas d’emparar-se sauló, el material serà no plàstic. 

 
Tot-u artificial. 
El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, de 

pedra de cantera o de grava natural. Per les especificacions d’aquesta unitat d’obra es tindrà present 
allò establert les prescripcions de O.C. 10/2002. 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint 
d’una planta autoritzada legalment per el tractament d’aquests residus. 

 
Programa d’assaigs 

Tipus de Control Freqüència 

Anàlisi de mostra de sòl 

- Composició granulomètrica 

- Determinació de la neteja superficial d’una mostra de 
granulat 

- Determinació de l’equivalent de sorra d’una mostra de 
sòl 

- Límit d’Atterberg  

- Índex CBR 

- Contingut de Matèria Orgànica 

- Proctor modificat (densitat i humitat òptima del sòl) 

cada 2.000 m3  

Determinació de la densitat i humitat in situ pel mètode nuclear 5 assaigs cada 70 m3 

 

Actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptarà el material que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. 
Si la granulometria no s’ajusta a la indicada no s’acceptarà el material. 
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 PLANTACIONS 

Criteris d’execució 

Les espècies vegetals s’han d’adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot 
cas, en empreses de reconeguda solvència. 
 

Les plantes han de tenir un desenvolupament vegetatiu acord amb les característiques de 
l’espècie i/o varietat. 
 

A través dels controls visuals, es consideraran plantes (esqueixos, arbusts i arbres) sanes i 
de qualitat les que compleixen les següents condicions generals: 

- Exemptes de plagues, malalties i altres alteracions, així com els seus símptomes 
- Sense símptomes de rescalfament, fermentació ni humitat degudes a l’emmagatzematge en 
viver o transport  
- Sense podriments i/o ferides 
- La superfície del substrat, lliure de molses (símptoma de mal drenatge o rec excessiu). 
- Substrat sense males herbes i dels seus propàguls. 
- Bon desenvolupament de les arrels, amb el coll de suficient gruix. 
- Adequada proporció part aèria/subterrània. 
- Suficient enduriment per a facilitar l’arrelament. 
- En plantes llenyoses, presència de teixits suficientment lignificats. 
- Bon aspecte extern, similar al de la mateixa espècie en condicions naturals 
- Sense defectes visibles, ni en la part aèria ni en la subterrània. 

 
Les plantacions s’han de realitzar amb les densitats i ubicació descrites en el projecte. També 

es controlarà la metodologia amb què es planten els diferents exemplars, segons Plec de 
prescripcions tècniques. 
 

Les plantes s’hauran de subministrar degudament etiquetades. Les arrels han de tenir el pa 
de terra adequat per a l’espècie i mida d’arbre. 
 

Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. Quan sigui sense protecció, el pa de terra haurà d’estar intacte, 
compacte i ple d’arrels i proporcionat a la seva part aèria. Quan estigui protegit amb malla metàl·lica i 
guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix armat. Finalment, quan és protegit amb 
guix, aquesta protecció haurà de constituir una envoltant de guix compacte. 
 

Quan el subministrament és en contenidor, aquest haurà de ser de la mida i característiques 
adients a l’espècie i/o varietat i a la mida de la planta i s’haurà de retirar just abans de la plantació. La 
planta no ha de presentar símptomes d’haver tingut arrels fora del contenidor. 
 

Quan el subministrament és en esqueix, s’ha d’evitar que perdi la seva humitat durant el 
transport i subministrament; per això s’ha de col·locar dins d’envoltants de plàstic o en unitat 
nebulitzadores. 
 

Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s’haurà de protegir 
també la part aèria de la planta. 
 

Si no es pot plantar directament, s’ha de disposar d’un lloc d’aclimatació controlat per la DO. 
S’ha d’habilitar una rasa on s’ha d’introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material 
porós que s’ha d’humitejar degudament. S’ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 
 

Les plantes han d’emmagatzemar-se al viver de l’obra segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuat de les existències. 
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Si el subministrament és en esqueix, s’haurà d’evitar que aquest perdi la seva humitat durant 
el seu transport i la seva manipulació. S’ha de col·locar dins d’envoltants de plàstic o en unitats 
nebulitzadores. Si no es pot plantar immediatament s’ha de mantenir amb les condicions d’humitat 
adequades. 
 

Les espècies introduïdes hauran de correspondre a les definides en el Plec de Prescripcions 
Tècniques del present projecte. La mida i presentació de cada espècie vegetal s’especifica a les 
taules següents: 

 
Es verificarà en el moment del seu subministrament l’existència d’arrels secundàries en cares 

internes del contenidor. 
 

No s’admetran plantes amb arrels espiralitzades. Es comprovarà que les alçades 
màximes/mínimes i el dimensionat de contenidors es troben dins dels intervals definits en la taula 
anterior. 
 

El temps des de l’arrencament en viver fins al lliurament en obra (viver o tall) no ha d’excedir 
les48 hores. 
 

No s’admetran regs previs al seu subministrament almenys en un període no inferior a dos 
mesos sense ordre expressa de la Direcció d'Obra. En les diferents parts de la planta no 
s’observaran els següents símptomes: 

-Arrels: nòduls, tumors, podriments, necrosis, esclerosis. 
-Tiges: xancres, podriments, malformacions, tumors, necrosis, galeries, alteracions de 
pigmentació. 
- Fulles: taques, decoloracions, malformacions, agalles, pansiment, galeries, picadures 
d’insectes. 
- Les arrels i les terres i substrats units a la planta hauran d’estar exempts de nematodes 
fitoparàsits. 

 
Punts de control 

Abans de l’execució de les plantacions, o bé si varia el subministrament, es realitzaran 
controls de qualitat per a cada espècie vegetal recepcionada. Així, per a cada lot de plantes es durà a 
terme un control visual dels següents paràmetres:  

− Gènere i espècie 
− Alçada 
− Presentació 
- Condicions fitosanitàries 

Criteris basats en la Normativa següent: 
- Normatives Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme vigents en l’aplicació en obra: NTJ 

07A: 1994 (SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL VEGETAL: QUALITAT GENERAL); NTJ 07D: 
1996 (ARBRES DE FULLA CADUCA); NTJ 07E: 1997 (ARBRES DE FULLA PERENNE); NTJ 07F; 
1998 (ARBUST); NTJ 07G: 2001 (MATES I SUBARBUSTS); NTJ 07H: 2003 (PLANTES HERBÀCIES 
PERENNES). 
 

Comprovació de les condicions de subministrament i identificació: 
Cada lot o unitat de cada varietat o espècie de planta quan, surt del viver, s’ha de 

subministrar amb una etiqueta duradora, amb caràcters ben visibles i clars, indeleble, en la qual 
s’especifiqui: 

− Número de registre del proveïdor. 
− Número individual de sèrie o de lot. 
− Nom botànic*. 
− Codificació de planters. 
− Quantitat. 
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− Grandària. 
 

Les plantes han d’estar degudament etiquetades, almenys un 10% de les plantes de cada lot. 
 

Aquests controls s’han de realitzar abans d’iniciar els treballs de restauració, durant el 
subministrament de la planta. Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions 
exigides al plec. Cal inspeccionar un 2% de les plantes de cada lot. Control de les condicions 
d’emmagatzematge (si és el cas). 

 
Criteris basats en la Normativa següent: 
- Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 07V. 
- Tècniques de vegetació en Paisatgisme: Plantes i treballs de plantació. Qualitat de les 

plantes (DIN 18916). 
- Ordre, de 12 de març de 1987, Ref. 773/87 (BOE 24 març 1987) i modificacions, per la qual 

s’estableixen les Normes Fitosanitàries relatives a la importació, exportació i trànsit de vegetals i 
productes vegetals en aplicació de la Directiva Fitosanitària 77/93/CE i les seves modificacions. 
 

Els punts de control més importants que caldrà tenir en compte són:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Control de l’execució de la plantació. 
 
Criteris de plantació basats en la Normativa següent: 
- Normatives Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme NTJ 08B: 1993 (TREBALLS DE 

PLANTACIÓ); NTJ 08C: 2003 (TÈCNIQUES DE PLANTACIÓ D’ARBRES) 
 

L’espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. S’ha d’evitar l’acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 

Prèviament a la plantació, es comprovarà la ubicació i les condicions de la superfície que ha 
de rebre la planta. 
 

El coll de l’arrel ha de ser fort i no presentar danys ni estrangulacions. 
 
No s’acceptaran plantes que no presentin arrels secundàries o que estiguin 

amputades. 
Les plantes no han de presentar de símptomes de malalties o paràsits i amb absència de 

ferides cicatritzades, branques trencades o seques, etc. (s'assegurarà que compleixin la normativa 
fitosanitaria vigent). Absència de signes visibles de deficiències nutricionals o de fitotoxicitat. 
 

Acícules més recents no danyades. 
 

Les fulles i arrels han de presentar una bona turgència. 
 

Les plantes no han de manifestar símptomes de rescalfament, fermentació o de 
podridura a causa de l'emmagatzematge i/o transport. 
 

És preferible que les plantes siguin micorrizades. 
 
L’alçada de la planta ha de complir les condicions següents: 
Alçada < 1,5 vegades l’altura del contenidor i 
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Alçada < 5 vegades el diàmetre del contenidor. 
No s’admetran plantes total o parcialment dessecades. 
 
Criteris de manteniment basats en la Normativa següent: 
- Normatives Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme NTJ 14A: 2002 (ESPECIFICACIONS 

GENERALS DE MANTENIMENT); NTJ 14C Part 2: 1998 (MANTENIMENT DE L’ARBRAT: poda); 
NTJ 14D: 2001 (MANTENIMENT DE PLANTACIONS ARBUSTIVES). 
 
 
 
 
Actuacions en cas d’incompliment 

Seran refusades les plantes: 
- Que en qualsevol dels seus òrgans o la seva fusta sofreixin, o puguin ser portadores de 
plagues o malalties. 
- Que hagin estat cultivades sense espai suficient. 
- Que hagin sofert creixements desproporcionats, per haver estat sotmeses a tractaments 
especials per altres causes. 
- Que portin en el pa de terra plàntules de males herbes. 
- Que durant l’arrabassament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes 
especificacions. 
- Que no vinguin protegides per l'apropiat embalatge. 
 
La Direcció Ambiental d'Obra podrà exigir un certificat que garanteixi tots aquests requisits, i 

refusar les plantes que no els reuneixin. El Contractista encarregat del subministrament de la planta 
estarà obligat a substituir totes les plantes refusades i aniran a càrrec seu les despeses ocasionades 
per les substitucions, sense que el possible retard produït pugui repercutir en les operacions i en el 
terme d’execució dels treballs de plantació. 
 

- Que en qualsevol dels seus òrgans o la seva fusta sofreixin, o puguin ser portadores de 
plagues o malalties. 

- Que hagin estat cultivades sense espai suficient. 
- Que hagin sofert creixements desproporcionats, per haver estat sotmeses a tractaments 
especials per altres causes. 
- Que portin en el pa de terra plàntules de males herbes. 
- Que durant l’arrabassament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes 
especificacions. 
- Que no vinguin protegides per l'apropiat embalatge. 
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 CONTROL POSTERIOR DE PLANTACIONS I SEMBRES 

Criteris d’execució 

Les superfícies revegetades seran objecte de revisió per tal de controlar l’evolució de les 
mateixes i el grau de compliment dels objectius marcats en el present projecte.  

 
Així, s’avaluarà la cobertura i estat de conservació de les plantacions i sembres efectuades. 

 
Es realitzarà una mostra per superfície amb un mínim de 100 plantes per unitat de control. 

Caldrà complir en un 90% les especificacions de densitat de plantació definides en el projecte. 
 
Punts de control 

Inspecció visual de la cobertura de la sembra en totes les superfícies, amb atenció especial 
en la seva uniformitat.  

Inspecció periòdica de la germinació de les llavors i la seva uniformitat.  
Pel que fa a la presa de mostres es seguiran les instruccions de la DO i els criteris de  les 

normes de procediments aplicables en cada assaig.  
 

Actuacions en cas d’incompliment 

En cas d’incompliment dels percentatges admissibles, es durà a terme la reposició de les 
hidrosembres i plantacions corresponents. S’analitzaran les causes de les fallides per tal de poder 
modificar, si convé, les tècniques utilitzades o les espècies introduïdes. 
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FORMIGONS 

Es durà a terme un programa d’assaig de formigó que s’utilitzarà en diferents operacions a dur a 
terme a l’obra. 
 

Programa d’assaig 

Es demanaran tots els certificats dels components a la planta de formigó. 

 

Tipus de Control Tipus de formigó Freqüència 

Determinació de la resistència característica 
estimada del formigó  
1 sèrie de 5 provetes ( a trencar 2 als 7 dies i 3 
als 28 dies) 

HA-20 50 m3 

HA-25 50 m3 

HA-30 20 m3 
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CONTROL DE PREFABRICATS I FUNDICIÓ 

Per tal de dur a terme un control de qualitat dels elements prefabricats, és demanaran els 
certificats de TOTS els materials que entrin a obra, es a dir: 

 

- Elements de fundició 

- Elements prefabricats de formigó 

 
 
PROGRAMA DE RECEPCIÓ DE MATERIALS 

Previ a la utilització o col·locació dels diferents materials que s’empraran en el Projecte 
d’Urbanització de la remodelació de la Plaça Cuba de Sant Pere i Sant Pau, es realitzarà la recepció 
del material i diferents controls, descrits específicament en cadascun dels apartats anteriors, que ha 
grans trets són:  

 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 
s’indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas, 
dels documents acreditatius de la disposició de l’etiqueta ecològica europea. 
- Inspecció visual dels elements abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
- Inspecció del lloc de procedència.  
- Certificats (CE) i documentació necessària del material. 
 
D’altre banda, en els materials que així ho requereixin es realitzarà un control més exhaustiu i 

amb els assajos corresponents, com és el cas de les terres d’aportació, sauló, tot-ú, formigó i morter.  
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ANNEX 6 
 
DETALLS CONSTRUCTIUS I FITXES DE MATERIALS.    



62

13

13 10

Planta / Plant Perspectiva / View

vado vehículos v60
v60 dropped kerb04

dropped kerb

lateral v60 / v60 winger 40 L x 60 P(D) x 28 H cm 123Kg

central v60
v60 central 
40 L x 60 P(D) x 28 H cm 104Kg

placa central v60
v60 central flag 
40 L x 62 P(D) x 10 H cm 56Kg

bordillo t2, t3, t5
t2, t3, t5 kerb

28

28

Vado Central / Central Access
40L x 60P/D x 28H cm
BORDILLO RECTO T3
T3 STRAIGHT KERB 
100L x 17P/D x 28H cm
RIGOLA / CHANNEL SQUARE
20 x 20 x 8cm

1

2

3

Vado Lateral izquierdo
Left Side Access 
40L x 60P/D x 28H cm
Vado Lateral derecho
Right Side Access
40L x 60P/D x 28H cm

4

5

12

3

4 5

40 40

opción / option

40

60

40

60

40
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4.PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran de complir 
els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l’obra, i les que hauran de 
manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lació i obres accessòries i dependents. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el que indiqui la normativa esmentada a l’apartat 
1.1.1.32. 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQES GENERALS 

 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

 

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no són modificades per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, en cas que s’inclogui l’esmentat document. 

 

1. Documents del projecte 

 

El projecte consta dels següents documents: 

 

Document núm. 1: Memòria i annexos 

Document núm. 2: Plànols 

Document núm. 3: Plec de condicions facultatives 

Document núm. 4: Pressupost 

 

El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 

 

S’enten per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat compliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

 

Memòria 

Plànols 

Plec de Condicions Tècniques amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i 

Condicions Tècniques Particulars) 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost total 

 

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos i la memòria, els 
mesuraments i els pressupostos parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense que 
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això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de 
considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus 
propis mitjans. Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 
contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les 
dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i 
materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials 
d’esplanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. 

 

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin 
com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les Prescripcions 
Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o visceversa, s’haurà d’executar com si s’hagués 
exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats d’obra 
corresponents i tinguin preu al contracte. 

 

2 Responsabilitat del contractista 

 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els 
documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció de 
tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi 
reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions 
parcials. 

 

3 Obligacions del contractista 

 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la 
maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades següents: 

 

a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 

b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà 
permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El tècnic quedarà 
adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els treballs i haurà de 
romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 

c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del personal 
que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 

d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del 
contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 116 de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d’ara endavant LCAP). 

e) Igualment, si el pressupost excedeix de 50 milions de pessetes, habilitarà un local per a despatx exclusiu de 
la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista 
disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de fax. 

g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització 
immediata. 

h) L’Ajuntament, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, sense obligació 
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de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el 
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

i) Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 del Plec 
de Clàusules Administratives Generals. El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que 
es va comprometre dedicar a la licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el 
contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 

 

4 Compliment de les disposicions vigents 

Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, carburants, 
prevenció d’incendis, etc, i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació 
de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Higiene, i a totes les 
disposicions vigents que siguin d’aplicació en aquells treball que, directament o indirecta, siguin necessaris per 
al compliment del contracte. 

 

5 Indemnitzacions a càrrec del contractista 

 

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la clàusula 12 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, 
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures 
necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció 
de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar. 

 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds 
afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals, essent a 
compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 

 

6 Despeses a càrrec del contractista 

 

A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al contracte no es 
preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

 

•despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 

•despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 

•despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 

• despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 

• despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i d’energia 
elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, 
etc 

• despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i utilització 
de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 

• despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones 
confrontades afectades per les obres, etc 
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• despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a expropiacions i 
serveis afectats 

• despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra. 

• qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats 

 

7 Direcció de les obres 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a 

la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 

El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, amb experiència 
acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte. 

 

8 Condicions generals d’execució de les obres 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construcció 
lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 

 

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i efecte 
que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici del 
director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.  

 

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a  llur comprovació, constatació, 
medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà el 
contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El 
contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s’avingui 
amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 

 

9 Modificacions d’obra 

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el 
contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del pressupost que en resulti com a 
conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 146 de la LCAP. 

 

10 Control d’unitats d’obra 

El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i aprovat per la 
direcció facultativa. 

L’import, fins a l’1% del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista, segons la clàusula 38 del Plec 
de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat. La resta, si s’escau, serà 
abonada per l’Ajuntament. 

El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la direcció 
facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament: 

 

1) A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa 
esmentat més amunt. 

El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control corresponent; a 
tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 

2) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 

3) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge del que 
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s’especifica al segon paràgraf. 

 

11 Mesures d’ordre i seguretat 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa 
dels treballs. 

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres, de  tots els 
accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres  persones oentitats. En conseqüència, 
el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre  accidents de treball, de 
30/1/1900 i disposicions posteriors. 

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 

ordre de l’Administració. 

En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 50 milions de pessetes, el contractista haurà de 
presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin 
produir a tercers per un import no inferior a 20 milions de pessetes. 

 

L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no 
acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes 
d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 

 

12 Conservació del medi ambient 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les 
mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 

 

Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent en allò 
estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a 
rebaixar la pol·lució fònica. 

 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte d’urbanització, 
fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar 
cap tala d’arbres. 

 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres 
difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes 
utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals 
competents en la matèria. 

 

13 Obra defectuosa 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions a la 
particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta 
fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a 
acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal 
executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu 
de pròrroga en cas d’execució. 

 

 

14 Replanteig de les obres 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les 
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obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots 
els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les 
diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del 
contractista. 

 

15 Senyalització de les obres 

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la 
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant a l’esmentada 
zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència la clàusula 23 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals.  

 

Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista estarà obligat a 
instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats per la Generalitat de 
Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al contractista les característiques del cartell, així com la 
situació on s’haurà d’instal·lar. 

 

16 Materials 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives Generals, 
caldrà observar les prescripcions següents: 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d’utilitzar, 
obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director d’obra. Si fos prescindible, 
a judici de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 
del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’esplanació, préstecs i 
pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l’obligació 
d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.  

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu totes les 
despeses, cànons, indemnitzacions, etc, que es presentin.  

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es 
proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.  

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat 
aprovada pel director de les obres. 

 

17 Desviaments provisionals 

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals per 
als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels confrontants, d’acord 
amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció. 

Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.  

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars es digui 
expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, en 
cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri de la 
direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà l’execució de les 
obres.  

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris 
per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació del personal de 
l’Administració, o per a visites d’obra. 

Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de 
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circulació. 

La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista. 

 

18 Abocadors 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la 

localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del 
contractista. 

 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 
justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, nil’omissió en l’esmentada justificació de 
l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix 
al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, 
sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

 

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l’excavació de 
l’aplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja aquest 
material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o material de possible 
toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament 
complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors 
quantitats de material procedent de préstecs. 

 

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents 
que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris. 

 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complementació de la normativa vigent en matèria de medi 
ambient. 

 

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones verdes i 
d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i 
estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran a 
càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap 
tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director de 
l’obra. 

 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. En 
cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret. 

 

19 Explosius 

L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i 
explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les instruccions que figurin al 
projecte o les que dicti la direcció d’obra. 

Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests mitjans, i el 
pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin.  

 

El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d’explosius i 
d’execució de voladures. 

Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb estricte compliment 
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del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 863/1985 de 2 d’abril de 
1985, de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries 
relatives als capítols IV, V, IX i X d’aqueix Reglament i de les condicions establertes en les preceptives 
autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya. 

La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri perillosos, encara que 
l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la responsabilitat dels damnatges causats. 

El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu treball amb 
explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta visibilitat. 

 

En tot cas, el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització d’explosius. 

 

20 Servituds, serveis i elements afectats 

Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el Plec de 
Prescripcions aquelles que apareguin definides als plànols del projecte.  

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, el 
contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en 
tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del 
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades 
existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. En llur 
defecte, hom es regirà pel que s’estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que 
s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció del 
contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l’obra, se senyalaran sobre el terreny abans 
d’iniciar-se les obres. 

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element reposat 
haurà de tenir les mateixes característiques que el que hi havia abans de malmetre’l. 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de 
serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de les obres i la 
substitució o reposició de serveis afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la 
realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de 
qualsevol tipus.  

El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de definició de 
la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs 
d’execució manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als 
preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns treballs o s’han de 
reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec del contractista. 

 

21 Col·locació de serveis 

Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei dins l’espai parcel·lat, 
amb l’excepció de les corresponents connexions de desguàs del clavegueram i telèfons. 

L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, el contractista 
haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, d’acord amb l’article 149 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 13/1995 (LCAP). 

 

22 Existència de trànsit durant l’execució de les ob res 

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà motiu 
de reclamació econòmica per part del contractista. 
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 El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s’escau, 
construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d’increment del preu 
del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures 
necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es 
consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que 
l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides 
per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat 
anterior. 

 

23 Interferència amb altres contractistes 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui possible 
realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres complementàries, com ara l’execució de 
xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció 
de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar 
zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’esmentada 
execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de 
reclamació. 

 

24 Desviament de serveis 

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o 
mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar i 
replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els 
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 

Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la  codificació 
d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre de preus núm. 
1. 

L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret a cap 
indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la direcció d’obra consideri 
necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista principal no tindrà dret a 
cap tipus d’indemnització. 

25 Recepció d’obra i termini de garantia 

Neteja final de les obres. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva 
recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 
instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de 
garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 

Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica 
de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en 
estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser 
rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes 
observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou 
reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la 
seva recepció. 

Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.8 d’aquest Plec, el contractista aportarà a la 
direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, que permetin a 
l’Ajuntament elaborar el plànol definitiu de l’obra. 

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció signades, 
per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la 
legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, haurà 
d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa 
tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. 
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En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 

Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà de 2 anys (dos anys), comptat a partir de la signatura 
de l’acta de recepció, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui 
expressament aquest termini. Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte 
(obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 
edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a 
l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini 
de 15 anys a comptar des de la recepció. 

 

26 Conservació de les obres 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs que 
siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada conservació 
s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte ( obra principal, balisament, senyalització i 
barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres 
fins a la seva recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte de 
robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses 
corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients. 

27 Liquidació 

Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de l’acta de recepció, s’haurà d’acordar i 

notificar al contractista la liquidació corresponent. 

28 Preus unitaris 

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als mesuraments per a 
obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra.  

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals, els 
preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra del 
document contractual el següent: subministrament ( inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, 
amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les 
despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, 
necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les unitats 
d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1 per a les 
unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2.  A 
l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. 

 

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, s’utilitzen hipòtesis no 
coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de 
maquinària; preu i tipus de materials bàsics; procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions 
necessàries per a completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents 
components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la 
modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del preu unitari, i 
estan continguts en un document formalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als 
corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a millor comprensió dels 
conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per 
a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos 
al preu unitari corresponent. 

29 Partides alçades 
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Les partides que figuren com a “ pagament íntegre” a les Prescripcions Tècniques Particulars, als quadres de 
preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats els 
treballs als quals corresponen.  

Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir dels 
preus unitaris de la justificació de preus.  

En cas d’abonament “ segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta econòmica, les 
despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s’abonarà únicament l’import de les factures. 

 

30 Abonament d’unitats d’obra 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el quadre de preus 
núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades.  

Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari per al 
correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb 
relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de 
sobrepreu. 

L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte de reclamació, ni 
de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus del contracte. 

Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat compliment a la normativa 
relacionada a l’apartat 1.32. 

31 Revisió de preus 

La revisió de preus es regeix pel que disposa l’article 104 i següents de la LCAP. La revisió serà procedent si el 
contracte ha estat executat en el 20% del seu import i si han transcorregut sis mesos des de l’adjudicació. 
S’aplicarà la fòrmula polinòmica, dins de les aprovades pel Decret 3650/1970, de 19 de desembre, que determini 
el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

Als efectes establerts a  l’article 6è del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis parcials que 
corresponguin en aprovar el programa de treball formulat pel contractista. 

32 Disposicions aplicables 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les 
disposicions següents: 

•Text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques del 21 de juny de 2000 (LCAP) i tota la 
legislació complementària.  

• Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre, i 

les disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCAP. 

• Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per Decret 
3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP. 

• Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres 

• Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no s’oposi 
al que estableix la LCAP. 

•Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de la 
Construcció de Catalunya. 

•NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació. 

•Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de maig 
de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes 
UNE. 

•Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “ José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i altres 
normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual.  
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• Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels 
laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 

•Norma Sismorresistente PD S-1(NCFE - 94). 

•Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

•Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 19 de novembre, sobre desechos 
y residuos sólidos urbanos. BOE núm 149, de 23 de juny de 1986. 

•Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. ( BOE núm 120, de 2 de maig de 1986) i el 
Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execució de la Llei 20/86 ( BOE núm 182, de 30 de juliol 
de 1988). 

•Decret Legislatiu de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents sobre residus 
industrials. 

•Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,de 7 d’abril, sobre residus industrials. DOGC 
núm 440, de 6 de juny de 1984. 

•Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre la classificació de residus industrials DOGC núm 495, de 19 de desembre 
de 1984. 

•Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors controlats de residus industrials 
DOGC núm 501 de 4 de gener de 1985. 

•Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm 833 de 29 d’abril de 1987. 

•Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripicions en el tractament i eliminació dels olis usats. DOGC núm 
1055, de 14 d’octubre de 1988. 

•Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442 CEE, 
relativa als residus ( DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual està pendent de transposició al dret intern.  

•Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. ( DOCE L377, de 
31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern). 

•O.C. 326/00 “ Geotècnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes”. 

•Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-4-1988, i ponts del MOPU, juliol de 
1976. 

•Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93. 

•Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de 1998. 

•Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre Ministerial de 9 
d’abril de 1964. 

• Instrucció de Formigó Estructural EHE ( real Decret 2661/1998, d’11 de desembre) 

•Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses.“Instrucción de carreteras. 
Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 23 de maig de 1989.  

•Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, en 
aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-97. 

• Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció ( RY - 

85). 

• MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana.  

• Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació Tècnica 
de Derivats del Ciment. 

• Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja, juny de 1980) 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent 
instrucció del MOPU 
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•Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua ( 28 de juliol de  974).  

• Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de gener de 
1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949. 

•Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de 
serveis afectats ( aigua, electricitat, telèfon i gas). 

•Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre. 

•Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals elèctriques,  
subestacions i centres de transformació i instruccions tècniques complementàries RD 3275 /82 ( B.O.E. 
12/11/82). 

• Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de setembre. 

• Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a BT i fulls d’interpretació publicats pel Ministerio 
de Industria ( Ordre del 31/10/73). 

• Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC. 

• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia ( Decret dels 12 de maig 
de 1954). 

• Normes MV i  instruccions d’Enllumenat Urbà. 1965 MOPU Ordenances Municipals.  

•Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del Ministeri 
d’Indústria de 18 de novembre de 1974. 

• Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 de juny de 1973. 

• Codi de circulació vigent.  

• Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a  la senyalització horitzontal, vertical i er a les barreres de seguretat. 

•Reial decret. 863/1985 “ Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera”.  

• Ordres de 20 de març del 1986 (  BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 ( BOE del 30 d’abril) ITC MIE  SM “ 
Instrucciones Tècnicas Complementàrias del Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera” . 

•Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) “Reglamento de explosivos”. 

• En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions dels 
capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i Seguretat 
Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 

• La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació 
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.  

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les 
condicions més restrictives.  

 

Tarragona, juny de 2010 

 
 
 
 
 
 
L’arquitecte 
Oficina de projectes 
Ajuntament de Tarragona 
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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 
 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava -emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les san cionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogu es per a la confecció o curat de formigons 

sense armadura. Per a la confecció de formigó armat  o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 

aigües, tret del cas que es facin estudis especials . 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del re ntat dels camions formigonera a la pròpia 

central de formigó , sempre que compleixi les espec ificacions anteriors i la seva densitat 

sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g /cm 
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pas tada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afe ctar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l’armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 

antecedents de la seva utilització o aquesta presen ta algun dubte s'haurà de verificar que 

acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 1 5 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm ) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 

     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000  ppm) 

     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1. 000 ppm)  

     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de  fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235 ):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o 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 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen anteced ents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determin ar: 
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 8395 6) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en è ter (UNE 7235) 
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de sub ministrament, no serà  obligatori realitzar 
els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recep ció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s’ha de  disposar la re alització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per ta l de comprovar el compliment de les 
especificacions de l’article 27 de la EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les es pecificacions, ni per l’amasat ni pel 
curat. 
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0312020,B0311010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Sorra procedent de roques calcàries, roques graníti ques,  marbres blancs i durs, o sorra 

procedent del reciclatge de residus de la construcc ió i demolició en una planta legalment 

autoritzada per al tractament d’aquest tipus de res idu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

     - De pedra calcària 

     - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han 

d’obtenir els àrids, aportant tots els elements jus tificatius que cregué s convenients o que 

li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’al tres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 
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- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedènci es que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqü ent dels materials que se n’ext raguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdr ica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada a l seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys.  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

 Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Co lor mé s clar que el patró 

Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que contingu in nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a l es contemplades a la EHE 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les espec ificacions de l’ article 28 de la EHE. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals s ans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat es tructural, complint una sè rie de 

requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del  20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àr id reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 2 0% d’àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20%  d’àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d’impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es  mantenen els establerts en l’article 28 de 

la EHE. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fra ccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la 

confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tam any màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i  M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,g ranític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí 
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artific ial i R,  reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 

kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a g ranulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (U NE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3  i refe rits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 

0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat se c (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissura ció: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
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- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) q uan el formigó estigui sotmès a una classe 
d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció  d’aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d’alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  <  50  
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencia l amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un a nàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar . Si d’aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcal i – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactiv itat potencial és àlcali – carbonat, s’ha 
de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar co mpresa dins del fus següent:  

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│        │      Material retingut acumulat, en % en pes,en el s tamisos       │ 
│ Límits │───────────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│        │  4 mm  │  2 mm  │  1 mm  │ 0,5 mm │ 0,25 mm │ 0,125 mm │ 0,063 mm │ 
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│ 
│Superior │   0    │   4    │   16   │   40   │   70    │    77    │   (1)    │ 
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│ 
│Inferior │   15   │   38   │   60   │   82   │   94    │   100    │   100    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen  de l’àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

      - Granulat de matxuqueig no calcari per a obr es sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 

alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obre s sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe esp ecífica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMI GONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

      - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes 

     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres s otmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 16% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83-130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap cl asse 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 de ls límits següents: 
┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 
│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 
│   mm      │    pel tamís     │                  │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
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│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 
│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 
│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 
│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 
│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 
│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 
│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │ 
│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 
│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 
└─────────────────────────────────────────────────┘ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

 Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

 GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d’ una planta autoritzad a legalment per al tractament de residus de 

la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de  meteorització o d’alteració física o quí 

mica sota les condicions mes desfavorables que pres umiblement es puguin donar al lloc 

d’utilització. 

No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions q ue puguin  causar danys a estructures, 

capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’ai gua. 

S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases a mb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta,  es  requereix l’acceptació expressa de la 

direcció facultativa i la justificació mitjançant e ls assajos que pertoquin que es compleixen 

les condicions requerides per l’us al que es preté n destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zo na ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Els àrids s’han d’emmagatzemar  de tal manera que q uedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot duran t el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids . Les sorres d’altres tipus s’han 
d’emmagatzemar per separat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la L lei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 

dels residus. 
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SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanya da d’un full de subministrament 

proporcionat per el subministrador, en el que hi ha n de constar com a mínim les següents 

dades: 

- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació  d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relat iva a la granulometria i a les toleràncies 
de l’àrid subministrat. 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'o bres públiques i edificació de Funció: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat mo lt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administrat ives nacionals de cada estat membre,  

 - Productes per a edificació, fabricació de produc tes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplica cions que exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definit s per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fa bricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - Productes per a edificació, fabricació de produc tes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplica cions que no exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de s er definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre,  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'o bres públiques i edificació de Funció: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat  molt estrictes*. * Requisits que han de 

ser definits per lleis, reglaments i normes adminis tratives nacionals de cada estat membre:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’esta mpar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,  embalatge o documentació comercial i ha 

d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certific ació 

- Nom o marca d’identificació i direcció del fabric ant 

- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ú s previst) 

- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials apl icables  
A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exi git en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el  seu ús, en el cas que hi hagi à rids que 
no compleixen amb l’article 28.4.1. 
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L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentac ió: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l’àrid i empresa transportis ta de la runa 

- Presència d’impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva 

idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un contr ol documental del marcatge per tal de 

determinar el compliment de les especificacions del  projecte i de l’article 28 de la EHE. 

En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el  Subministrador ha d’aportar un certificat 

d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que ve rifiqui el compliment de les 

especificacions de l’àrid subministrat respecte l’a rticle 28 de la EHE. 
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia de l distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l’execució d e comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspec ció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
las especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d’argila (UNE 7133). 
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat se c (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d’identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de reali tzar una inspecció visual, i si es 
considera necessari, s’han de prendre mostres per r ealitzar els assaigs corresponents. 

S’ha de poder  acceptar la sorra que no compleixi a mb els requisits sempre i quan mitjançant 

rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions  exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar  la sorra que no compleixi totes  les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la ut ilitzada per a l’establiment de les 
dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i a provar noves fórmules de treball. 
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equiva lent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb,  i no sotmeses a cap classe específica 
d’exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques 
que no compleixin l’especificació de l’equivalent d e sorra, s’han de poder acceptar si 
l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix  el segü ent: 
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa  o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% 
en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als val ors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d’argila en els fins, s’ha de poder reali tzar un assaig de rajos X per a la seva 
detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l ’àrid fi si les argiles són del tipus 
caolinita o illita, i si les propietats del formigó   amb aquest àrid són les mateixes que les 
d’un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
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S’han de  poder utilitzar sorres rodades, o procede nts de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formig ó d’ú s no estructural. 
 
 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331Q10,B0331020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents : 

- Confecció de formigons 

 - Confecció de barreges grava-ciment per a pavimen ts 

 - Material per a drenatges 

 - Material per a paviments 

 El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natu ral 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques ref redades per aire 

- Granulats procedents del reciclatge de residus de  la construcció o demolicions, provenints 

d’ una planta legalment autoritzada per al tractame nt d’aquests residus 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

 - De pedra calcària 

 Els granulats procedents del reciclatge d'enderroc s de la construcció que s'han considerat 

són els següents: 

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

 - Granulats reciclats provinents de formigó 

 - Granulats reciclats mixtes 

 - Granulats reciclats prioritariament naturals 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han 

d’obtenir els àrids, aportant tots els elements jus tificatius que cregué s convenients o que 

li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’al tres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedènci es que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqü ent dels materials que se n’ext raguessin. 

CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 

provinents de construccions amb patologies estructu rals, com ara ciment aluminós, granulats 

amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadu res. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdr ica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada a l seu ús i ha de ser la que es defineix a 

la partida d'obra en què intervingui o, si no hi co nsta, la que estableixi explícitament la 

DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria unif orme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d 'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2 ) 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les espec ificacions de l’ article 28 de la EHE. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals s ans, o de resistència elevada, han de ser 
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adequats per a la fabricació de formigó reciclat es tructural, complint una sè rie de 

requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del  20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àr id reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 2 0% d’àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20%  d’àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d’impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es  mantenen els establerts en l’article 28 de 

la EHE. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d’ una planta autoritzad a legalment per al tractament de residus de 

la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de  meteorització o d’alteració física o quí 

mica sota les condicions mes desfavorables que pres umiblement es puguin donar al lloc 

d’utilització. 

No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions q ue puguin  causar danys a estructures, 

capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’ai gua. 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb u n contingut final de ceràmica superior al 

10% en pes. 

Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecci ó de cobertes 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 

El seu origen ha de ser de construccions de formigó , sense barreja d'altres enderrocs. 

Contingut de formigó:  > 95% 

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons de resistencia característica <= 20 N/m m2 utilitzats en classes d'exposició I o 

Iib 

- Protecció de cobertes 

- Bases i subases de paviments 

GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 

elements massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 

 Contingut total de matxuca de formigó + maó + mort er:  >= 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'u n 20% de granulats reciclats provinents de 

formigó. 

Ús admissible: 

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exp osició I o IIb 

 S'han considerat les següents utilitzacions de les  graves: 
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- Per a confecció de formigons 

 - Per a drens 

 - Per a paviments 

 - Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC -1 o GC-2 

 GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables:  Nul 

 Contingut de compostos fèrrics:  Nul 

 GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina grava a la barreja de les diferents fra ccions de granulat gruixut que s’utilitzen 

per a la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tam any màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i  M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,g ranític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí 
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artific ial i R,  reciclat 

La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava)  utilitzat per la confecció de formigó serà 

menor que les següents dimensions: 

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre bein es o armadures que formin grup, o entre un 

parament de la peç a i una beina o armadura que for mi 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 form igona amb les excepcions següents: 

     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 d el gruix mínim 

     - Peces d'execució molt curosa i elements en e ls que l'efecte de la paret de l'encofrat 

sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), a mb  TMA < 0,33 del gruix mínim 

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àri d gruixut serà el mínim valor entre el 

primer punt i el segon del paràgraf anterior. 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al do ble del límit més petit aplicable a cada 

cas. 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Col or mé s clar que el patró 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en  pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament  naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 

L’índex de llenques  per a un granulat gruixut sego ns UNE-EN 933-3: <= 35% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 

kN/m3 (UNE EN 1744-1):  

- Granulats naturals <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a g ranulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma  de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i refe rits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec  (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissurac ió:  <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
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- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 

 Contingut de ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 

 El contingut de matèria orgànica que sura en un lí quid de pes específic 2 segons la  UNE-EN 

1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats grui xuts. 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, pape r...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixto s:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  <  0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

 Reactivitat: 

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE  146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-

508 EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  N ul·la 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 

Absorció d'aigua: 

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5 % 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%  

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi s egons UNE-EN 1367-2: 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencia l amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un a nàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar . Si d’aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcal i – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactiv itat potencial és àlcali – carbonat, s’ha 
de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que contingu in nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a l es contemplades a la EHE 

GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natur al, del matxuqueig  de roques naturals, o 
del reciclatge d’enderrocs. No ha de presentar rest es d’argila, margues o altres materials 
estranys. 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tam í s 80 UNE) i el garbellat ponderal 

acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La com posició granulomètrica ha de ser fixada 

explícitament per la DF segons les característiques  del terreny per drenar i del sistema de 

drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes de l material filtrant, dx = grandària 
superior de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de  ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistem a previst d’evacuació de l’ aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l’orifici:  > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Projecte de remodelació de la plaça cuba 
 
 
 
 

15 
  

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid de l tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metx inal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran filtres 
granulars compostos de vàries capes. La més gruixud a es col·locarà al costat del sistema 
d’evacuació. Aquesta complirà  les condicions de fi ltre respecte a la següent i així 
successivament fins arribar al replè o al terreny n atural. Es podrà recórrer a l’ús de filtres 
geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per mate rials amb graves i boles a efectes del  
compliment de les condicions anteriors, s’atendrà ú nicament a la corba granulomètrica de la 
fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorr a fina i llims, el material drenant haurà 
de complir, a més de les condicions generals de fil tre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homoge ni, sense restes de sorra o llims, les 
condicions de filtre 1 i 2 s’ han de substituir per : 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable  central haurà de complir le s següents 
condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable  central haurà de complir le s següents 
condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable  central haurà de complir le s següents 
condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 

Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de  comprova r que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) 

sigui inferior al 2% (UNE 103502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zon a ja preparada de sòl sec 

Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar  per separat 
Els àrids s’ emmagatzemaran de tal manera que quedi n protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot duran t el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per  evitar els canvis  de temperatura del granulat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

GRAVA PER A DRENATGES: 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba l a Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
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Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la L lei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 

dels residus. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanya da d’un full de subministrament 

proporcionat per el subministrador, en el que hi ha n de constar com a mínim les següents 

dades: 

- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació  d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas  de material reciclat 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relat iva a la granulometria i a les toleràncies 
de l’àrid subministrat. 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'o bres públiques i edificació de Funció: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat mo lt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administrat ives nacionals de cada estat membre,  

 - Productes per a edificació, fabricació de produc tes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplica cions que exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definit s per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fa bricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - Productes per a edificació, fabricació de produc tes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplica cions que no exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de s er definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre,  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'o bres públiques i edificació de Funció: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat  molt estrictes*. * Requisits que han de 

ser definits per lleis, reglaments i normes adminis tratives nacionals de cada estat membre:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’esta mpar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,  embalatge o documentació comercial i ha 

d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certific ació 

- Nom o marca d’identificació i direcció del fabric ant 

- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ú s previst) 

- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials apl icables  
A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exi git en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el  seu ús, en el cas que hi hagi à rids que 
no compleixen amb l’article 28.4.1. 
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L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentac ió: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l’àrid i empresa transportis ta de la runa 

- Presència d’impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

El subministrador de granulats procedents de recicl atge, ha d'aportar la documentació  que 

garanteixi el compliment de les especificacions est ablertes a la norma EHE-08, si el material 

s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva 

idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un contr ol documental del marcatge per tal de 

determinar el compliment de les especificacions del  projecte i de l’article 28 de la EHE. 

En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el  Subministrador ha d’aportar un certificat 

d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que ve rifiqui el compliment de les 

especificacions de l’àrid subministrat respecte l’a rticle 28 de la EHE. 
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia de l distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l’execució d e comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspec ció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
las especificacions: 

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 

- Terrossos d’argila (UNE 7133) 

- Partícules toves (UNE 7134) 

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat se c (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l’atac del sulfat magn èsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2 ). 
- Assaig d’identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Inspecció visual del material i recepció del cert ificat de procedè ncia i qualitat 
corresponent.  
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o cada 2000 m3 
durant la seva execució, es realitzaran els següent s assaigs d’identificació del material: 
     - Assaig granulomètric del material filtrant ( UNE EN 933-1)  
     - Assaig granulomètric del material adjacent ( UNE 103101)  
     - Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)  
S’ha de demanar un certificat de procedència del ma terial, que en el cas d’à rids naturals ha 
de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d’identificació del material 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
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No s’acceptarà  la grava que no compleixi totes les  especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’e stabliment de les dosificacions aprovades, 
s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de t reball.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’ INC OMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’ha d’autoritzar l’ ús del material corresponent en l’execució 
del reblert.  
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conglomerant hidràulic format per diferents materia ls inorgànics finament dividits que, 

amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançan t un procés d'hidratació , endureix i un 

cop endurit conserva la seva resistència i estabili tat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europ ea 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 estadístic ament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja  adequadament amb aigua i granulats, de 

produir un morter o un formigó que conservi la seva  traballabilitat en un te mps prou llarg i 

assolir, al final de períodes definits, els nivells  especificats de resistència i mantenir 

estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

En activitats manuals en les que hi hagi risc de co ntacte amb la pell i d’acord amb 

l’establert a l’ Ordre Presidencial 1954/2004 de 22  de juny, no s’han d’utilitzar o 

comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI ) superior a dos parts per milió del pes 

sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

 Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat am b el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de jul iol i 956/2008 de 6 de juny. 

Els components han de complir els requisits especif icats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 

197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III  

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 
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Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, s egons el contingut de l’addició o barreja 

d’addicions presents en el ciment. Segons aquest co ntingut creixent els subtipus poden ser A, 

B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments  comuns segons el tipus, subtipus i 

addicions: 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escòria           │  CEM II/A-S  │ 
│                                       │  CEM II/B-S  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │ 
│                                       │  CEM II/B-P  │ 
│                                       │  CEM II/A-Q  │ 
│                                       │  CEM II/B-Q  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │ 
│ volants                               │  CEM II/B-V  │ 
│                                       │  CEM II/A-W  │ 
│                                       │  CEM II/B-W  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb esquist           │  CEM II/A-T  │ 
│ calcinat                              │  CEM II/B-T  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb filler            │  CEM II/A-L  │ 
│ calcari                               │  CEM II/B-L  │ 
│                                       │  CEM II/A-LL │ 
│                                       │  CEM II/B-LL │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland mixt                  │  CEM II/A-M  │ 
│                                       │  CEM II/B-M  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment amb escòries de                │  CEM III/A   │ 
│ forn alt                              │  CEM III/B   │ 
│                                       │  CEM III/C   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │ 
│                                       │  CEM IV/B    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 
│                                       │  CEM V/B     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M,  en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 

i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els compon ents principals a més del clinker han de 

ser declarats a la designació del ciment. 
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La composició dels diferents ciments comuns ha de s er l’especificada al capítol 6 de la norma 

UNE-EN 197-1.  

Els ciments comuns han de complir les exigències me càniques, físiques, químiques i de durab 

ilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-E N 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials alumino sos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb  el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 

6 de juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i s eran aquells definits a la norma UNE 80305 

i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comu ns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 

paleta) que compleixin amb l’especificació de blanc or. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubr e i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat am b Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques, quí miques i de durabilitat 

que han de complir els ciments comuns blancs són le s mateixes que les especificades per als 

ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques i químiques que ha de complir 

el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X)  són l es mateixes que les especificades per al 

ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubr e i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat am b Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments  resistents a l’aigua de mar segons el 

tipus, subtipus i addicions: 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │      I       │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escòria           │    II/A-S    │ 
│                                       │    II/B-S    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │    II/A-D    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │    II/A-P    │ 
│                                       │    II/B-P    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │    II/A-V    │ 
│ volants                               │    II/B-V    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment amb escòries de                │    III/A     │ 
│ forn alt                              │    III/B     │ 
│                                       │    III/C     │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │    IV/A      │ 
│                                       │    IV/B      │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les especificacions generals en quan a composició i  a exigències mecàniques, físiques, quí 

miques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs 

de la norma UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especifica ts al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: de manera que no s'alterin les sev es característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagat zemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmaga tzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 

de la intempè rie i sense contacte directe amb la t erra, de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

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

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se  declara obligatoria la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morter os para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establec e la certificación de conformidad a normas 

como alternativa de la homologación de los cementos  para la fabricación de hormigones y 

morteros para todo tipo de obras y productos prefab ricados. 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplica ción de la Directiva 89/106/CEE. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulac ión de productos de construcción, aprobadas 

por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se  aprueba la instrucción para la recepción 

de cementos (RC-08). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, es pecificaciones y criterios de conformidad 

de los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. C omposición, especificaciones y crierios de 

conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adici onales. Parte 2: Cementos resistentes al 

agua de mar. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ  

(CAC): 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a preparació de formigó, morter, b eurades i altres mescles per a construcció 

i per a la fabricació de productes de construcció,  

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, p asta i altres mescles per a construcció i 

per a la fabricació de productes de construcció:   

     - Sistema 1+: Declaració de conformitat del fa bricant i Certificació de Conformitat CE  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar ac ompanyat de la següent informació com a 

mínim: 

- el número identificador del organisme certificado r que ha intervingut en el control de 

producció 

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça e nregistrada del fabricant 
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- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l’any en que el fabric ant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 

prestacions declarades atenent a les seves especifi cacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el ti pus, subtipus (segons els components 

principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 

pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot si mplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de con formitat 

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça  enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l’any en que el fabrican t va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada cor responent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge  o etiquetat CE haurà d’apareixer també a 

l’albarà o documentació que acompanya al lliurament . 

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

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ci ment 

- identificació del fabricant i de l’empresa de sub ministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat c onforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l’etique tat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 

RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR): 

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

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels c iment 

- identificació del fabricant i de l’adreça de subm inistrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat s egons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els  Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el cimen t 

- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marc atge CE 

En el cas de ciments envasats, aquests han de mostr ar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del  fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat s egons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny  

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els  Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana  i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulac ió i utilització del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les da des següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallad a de tots ells i dels seus efectes 

OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d’incloure al menys , dues fases obligatòries: 

-  Una primera fase de comprovació de la documentac ió 

- Una segona fase de inspecció visual del subminist rament 

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de  recepció  ho considera oportú, de 

comprovació del tipus i classe de ciment i de les c aracterístiques físiques químiques i 

mecàniques mitjançant la realització de assaigs de identificació i, si es el cas, d’assaigs 

complementaris. 
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Per a la primera fase, al iniciar el subministramen t el Responsable de recepció  ha de 

comprovar que la documentació es la requerida. Aque sta documentació estarà compresa per: 

- Albarà  o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge  CE o bé la Certificació de Conformitat del 

Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE,  el certificat de garantia del fabricant 

signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat , caldrà també la documentació precisa de 

reconeixements del distintiu. 

En la segona fase, un cop superada la fase de contr ol documental, cal sot metre el ciment a 

una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 

La tercera fase s’activarà quan es pugui preve ure possibles defectes o en el cas que el 

Responsable així ho estableixi per haver donat resu ltats no conformes en les fases anteriors o 

per haver detectat defectes en l’ús de ciments de a nteriors remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar  l’obra i cada 200 t de ciment de la 

mateixa designació i procedència durant l’execució,  assaigs d’acord amb l’establer en els 

Annexes 5 i 6 de la RC-08. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-0 8. Per a cada lot de control sotmès a 

assaig s’extrauran tres mostres, una per tal de rea litzar els assaigs de comprovació de la 

composició, l’altre per els assaigs físics, mecànic s i químics i l’altre per ser conservada 

preventivament. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de  ciments  els quals el etiquetatge i la 

documentació no es correspongui amb el ciment sol·l icitat, quan la documentació no estigui 

completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 

A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ú s de  ciments que presentin símptomes de 

meteorització rellevant, que contingui cossos estra nys i que no resulti homogènia en el seu 

aspecte o color. 

A efectes de la tercera fase, no s’aprovarà l’ús de  ciments que no compleixin els criteris 

establerts en l’apartat A5.5 de la RC-08. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de l ciment assajat, es rep etiran els assaigs 

per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l’ac opi existent a obra. S’acceptarà el lot 

únicament si els resultats obtinguts en les dues mo stres són satisfactoris. 

 
 
B053 - CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials c alcaris, compost principalment per òxids o 

hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de  magnesi i quantitats menors d'òxids de 

silici, ferro i alumini. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Calç amarada en pasta CL 90 

- Calç aèria CL 90 

- Cal hidràulica natural NHL 2 

- Cal hidràulica natural NHL 3,5 

- Cal hidràulica natural NHL 5 
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CALÇ AMARADA EN PASTA: 

Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrej ada amb aigua, amb la quantitat justa per 

obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a  la que es destini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

CALÇ AÈRIA CL 90: 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les p ropietats dels morters. 

Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en p es 

 Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 

 Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 

 Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 

 Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459- 2) 

- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 

 Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 

- Pastes amarades:  Passa 

- Altres calçs: 

     - Mètode de referència:  <= 20 

     - Mètode alternatiu:  <= 2 

Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 

Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 

- Pastes amarades:  45% < h < 70% 

- Altres calçs:  <= 2% 

 Requisits de reactivitat i granulometria: 

- Retingut pel tamí s de 3 mm:  0% 

- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 

- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min. 

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 

Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 

(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui 

confirmada després de 28 dies de conservació en aig ua, segons l’assaig donat en la norma UNE-

EN 196-2) 

Contingut de calç  lliure (UNE-EN 459-2): 

- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 

- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 

- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S’ha de transportar en cisternes p ressuritzades dotades de medis pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitg es d’em magatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de p oder ser en sacs, de manera  que no 
experimenti alteració de les seves característiques . 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes ind icades en les fitxes de seguretat per a les 

classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han d e ser les recomanades oficialment o, en el 

seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte  1: Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad 
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UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Pa rte 1: Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte  2: Métodos de ensayo. 

UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte  3: Evaluación de la conformidad. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a preparació de morters de fàbrica , revestiments interiors i exteriors i 

altres productes de construcció:   

     - Sistema 2: Declaració de conformitat del fab ricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  
Per a cada remesa caldrà un albarà  amb una documen tació annexa i un full de característiques. 

A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha  de constar com a mínim la següent 

informació: 

- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 

- Referència a la norma UNE-EN 459-1 

- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esm entada norma 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Designació comercial i tipus de cal. 

- Identificació del vehicle de transport 

- Referència de la comanda 

- Quantitat subministrada 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Si es el cas, certificat acreditatiu del complime nt de les especificacions obligatòries i/o 

acreditatiu de la homologació de la marca, segell o  distintiu de qualitat. 

- Instruccions de treball si fos necessari 

- Informació de seguretat si fos necessària. 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  on h a de constar, com a mínim: 
     - Numero identificador del organisme notificat  
     - Nom i adreça del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data de marcatg e 
     - Numero del certificat de conformitat 
     - Referència a la UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte 
     - Informació sobre els requisits essencials. 
Al full de característiques hi ha de figurar al men ys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d’òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Inspecció de les condicions de subministrament de  la calç, d’acord a la norma PG3 , i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant c onforme a les especificacions exigides. 
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de materi al de les mateixes característiques, s’han 
de realitzar els assaigs identificatius corresponen ts a la designació concreta. 
S’han d’extraure  dues mostres, una per realitzar e ls assajos de recepció i l’altra per 
assaigs de contrast que s’ha de conservar al menys cent dies. 
Els assaigs de recepció han de ser els següents: 
     - Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2) 
     - Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)  
     - Reactivitat a l’aigua (UNE 80502) 
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     - Finor de molta (UNE-EN 459-2 ) 
S’han de  realitzar controls addicionals, mensualme nt i tres cops com a mínim durant 
l’execució. Per a cada tipus de calç s’han de reali tzar obligatòriament els assaigs de 
recepció necessaris per a comprovar les seves carac terístiques especifiques. 
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459 -2. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el  PG3 article 200 i els criteris que exposi 
la DF. De cada lot s’han d’extraure dos mostres, un a per realitzar els assaigs de recepció i 
l’altra per als assaigs de contrast, que s ’haurà d e conservar durant al menys 100 dies. S’ha 
de prendre  una tercera mostra si el subministrador  de calç ho sol·licita. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec. 
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obr ir el recipient que la conté apareix en 
estat grumollós o aglomerat. 
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064500C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fu m de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el tí tol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 

d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril . 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08 . 

La designació del formigó  fabricat en central es p ot 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 f ormigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als f ormigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s’ha de fer d'acord am b el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA  pel formigó armat, i HP pel formigó 

pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/ mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L  Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 

seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el f ormigó 

En els formigons designats per propietats, el submi nistrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les ca racterístiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència car acterística, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingu t de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màx ima del granulat, consistencia i contingut 
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en ciment per metre cúbic de formigó, i el subminis trador  les haurà de garantir, indicant 

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d 'altres de les especificades a la 

designació , les garanties i les dades que el submi nistrador hagi d'aportar, s’han 

d’especificar abans de l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qua litat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pe s del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en m assa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecc ió. En estructures d'edificació, si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35 % del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment.  La quantitat mínima de ciment s’especifica 

a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres vola nts realitzarà un control sobre la 

producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a 

l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qua litat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas  les especificacions de la norma UNE_EN 

450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la 
UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha d e superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistènci a a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’e dat, es podran admetre com a valors de 

resistència a j dies d’edat els valors resultants d e la fórmula segü ent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies , ßcc: coeficient que depèn de l’edat del 

formigó, t: edat del formigó en dies, s:  c oeficie nt en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 

a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (C EM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments 

normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5) , = 0,38 per a ciments d’enduriment lent 

(CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipu s CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus  CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B   (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CE M II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característ iques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 803 03-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
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El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb  les prescripcions de la norma EHE-08, en 

funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant 

el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relac ió aigua/ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconsegu ir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, c orresponents als granulats i al ciment: 

- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següen ts valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Assentament con   │            Condicions                 │ 
│    d’Abrams(mm)    │               d’ús                    │ 
│--------------------------------------------------- --------- │ 
│   130 <= H <= 180  │ - Formigó abocat en sec               │ 
│   H >= 160         │ - Formigó bombejat, submergit o       │ 
│                    │   abocat sota aigua amb tub tremie    │ 
│   H >= 180         │ - Formigó submergit, abocat sota      │ 
│                    │   fluid estabilitzador amb tub tremie  │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària  màxima del granulat: 
┌──────────────────────────┐ 
│  Grandària   │ Contingut │ 
│  màxima del  │ mínim de  │ 
│ granulat(mm) │ ciment(kg) │ 
│------------------------- │ 
│      32      │    350    │ 
│      25      │    370    │ 
│      20      │    385    │ 
│      16      │    400    │ 
└──────────────────────────┘ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels se güents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de for migó armat : 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins  que la DF no hagi aprovat la fórmula de 

treball i el corresponent tram de prova (apartat d’ execució). Dita fórmula inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de  cada fracció d’àrid a la mescla. 

- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamiso s 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas d e cada additiu, referides a la mescla 

total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas , el contingut d’aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,1 25 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 

kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

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

Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò  ria la utilització d’un inclusor d’aire, i 

en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el for migó fresc no serà inferior al 4,5 % en 

volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormimen t. 
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Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició origin al. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un  full on constin, com a mínim, les dades 

següents: 

- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 
-  Formigons designats per propietats d’acord a l’a rt. 39.2 de la EHE-08, indicant com a 
mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’ art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a 
mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància ) 

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi  ha 

     - Procedència i quantitat de les addicions o i ndicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la  descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitja nçant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a c ompressió i les altres 2 a l’assaig de 
penetració d’aigua. 
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Assaigs característics de comprovació de la dosific ació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assaja ran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui neces sari segons l’article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de pe netració d’aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir co nstància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corres ponent control de les condicions de 
subministrament.  
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per  a formigons se nse distintiu de qualitat, 
es realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d’elements que treballen a compr essió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superf ície construïda <= 500 m2; Nombre de 

plantes <= 2 

- Elements o grups d’elements que treballen a flexi ó: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superf ície construïda <= 1000 m2; Nombre de 

plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les p astades d’un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reco negut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció  del nivell de garantia per al que s’ha 
efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5. 1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a quals evol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
caracterí stica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només  es podrà  aplicar en formigons que 
disposin d’un distintiu de qualitat oficialment rec onegut i que s’utilitzin en:  
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plan tes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plant es, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II , i que en el projecte s’hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs cara cterístics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d’u n distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de do sificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada d osificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la no rma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà  la consistència (UNE 83313), la resist ència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de la especificada a 28 dies, i no 
s’haguessin obti ngut resultats del contingut d’air e ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realitzac ió d’un tram de prova amb aquest formigó. 
En cas contrari, s’haurà d’esperar als 28 dies i s’ introduiran les modificacions necessàries 
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de re sistència. 
Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricaci ó del formigó 
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs: 

     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí y un a ltre per la tarda: 

          - Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1) 

          - Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE E N 933-8) 

          - Terrossos d’argila (UNE 7133) 

          - Índex de llenques de l’àrid gros (UNE E N 933-3) 
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          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es ca nviï de procedè ncia el subministrament: 

          - Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gro s (UNE EN 1097-2)  

          - Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitza rà cada dia un assaig granulomè tric (UNE 
EN 933-1) 
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dos ificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de t ransport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó,  per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 8 3315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexot racció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s’han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIM ENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui l a DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d’amassades diferents. 
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 
l’altre per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ I NCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó qu e no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relac ió a la resistència es comprovarà  a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2  provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d’acord amb: 

- Resistència característica especificada en projec te Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficial ment reconeguts amb nivell de garantia 

conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projec te Fck (N/mm2):  >= 35 y <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficial ment reconeguts amb nivell de garantia 

conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projec te Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficial ment reconeguts amb nivell de garantia 

conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament ent re les pastades de l’obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran  els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cada scuna de les N pastades controlades: x1 <= 
x2 <= … <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió  d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es co nsiderarà  com un control d’identificació, 
per tant els criteris d’acceptació en aquest cas te nen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, am b una resistència certificada i estadí 
sticament avaluada amb un nivell de garantia molt e xigent. 
Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà  si: 
f(x) = x – K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d’acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pas tades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 
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- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les  últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les  últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica espec ificada en el projecte 
Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fab rica de forma contínua a central d’obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix f ormigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – 
K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó 
si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts  està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el  formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebu ig de la pastada. 
Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pa stades, el valor de la fc,real correspon a 
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada 
a la sèrie.  
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subminis trat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència comple ixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat de l formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial de l distintiu de qualitat 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
-  Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta s uperior al 80 % de l’especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prov a amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies  i, en el seu cas, s’ introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se el s assaigs característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistèn cia:  

El lot s’accepta si la resistència característica a  28 dies és superior a la exigida. En altre 

cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 
acceptar les sancions previstes en el Plec de Presc ripcions Tècniques Particulars, o 
sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al 
doble de la merma de resistència, expressades ambdu es en proporció. 
     - Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a  càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d’informació. 

- Assaigs d’informació:  

Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’ex trauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 

que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a e dat de 56 dies. La conservació dels 

testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig  es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d’informac ió del lot es compararan amb el resultat 

mig corresponent al tram de prova. El lot s’accepta  si la resistència mitjana del lot és 

superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tre s casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s ’ aplicaran al lot les sancions previstes 

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 

demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec  del Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lo t i e s reconstruirà, a càrrec del 

Contractista. 
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l ’aplicació d’una penalit zació al preu 
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al  doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció. 
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La resistència de cada pastada a una determinada ed at, es determinarà com a mitjana de les 

resistències de les provetes fabricades amb un form igó de la pastada en qüestió i assajades a 

l’edat determinada. A partir de la mínima resistènc ia obtinguda en qualsevol pastada del lot, 

es podrà estimar la característica multiplicant aqu ella per un coeficient donat per la taula 

següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que form en el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96 
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat. 
 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065C76B,B065ED6B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fu m de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el tí tol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 

d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril . 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08 . 

La designació del formigó  fabricat en central es p ot 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 f ormigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als f ormigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s’ha de fer d'acord am b el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA  pel formigó armat, i HP pel formigó 

pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/ mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L  Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 

seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el f ormigó 

En els formigons designats per propietats, el submi nistrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les ca racterístiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència car acterística, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingu t de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màx ima del granulat, consistencia i contingut 

en ciment per metre cúbic de formigó, i el subminis trador  les haurà de garantir, indicant 

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
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En els formigons amb característiques especials o d 'altres de les especificades a la 

designació , les garanties i les dades que el submi nistrador hagi d'aportar, s’han 

d’especificar abans de l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qua litat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pe s del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en m assa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecc ió. En estructures d'edificació, si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35 % del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment.  La quantitat mínima de ciment s’especifica 

a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres vola nts realitzarà un control sobre la 

producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a 

l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qua litat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas  les especificacions de la norma UNE_EN 

450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la 
UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha d e superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistènci a a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’e dat, es podran admetre com a valors de 

resistència a j dies d’edat els valors resultants d e la fórmula segü ent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies , ßcc: coeficient que depèn de l’edat del 

formigó, t: edat del formigó en dies, s:  c oeficie nt en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 

a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (C EM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments 

normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5) , = 0,38 per a ciments d’enduriment lent 

(CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipu s CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus  CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B   (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CE M II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característ iques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 803 03-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb  les prescripcions de la norma EHE-08, en 

funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant 

el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
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- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relac ió aigua/ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconsegu ir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, c orresponents als granulats i al ciment: 

- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següen ts valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Assentament con   │            Condicions                 │ 
│    d’Abrams(mm)    │               d’ús                    │ 
│--------------------------------------------------- --------- │ 
│   130 <= H <= 180  │ - Formigó abocat en sec               │ 
│   H >= 160         │ - Formigó bombejat, submergit o       │ 
│                    │   abocat sota aigua amb tub tremie    │ 
│   H >= 180         │ - Formigó submergit, abocat sota      │ 
│                    │   fluid estabilitzador amb tub tremie  │ 

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

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Projecte de remodelació de la plaça cuba 
 
 
 
 

37 
  

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària  màxima del granulat: 
┌──────────────────────────┐ 
│  Grandària   │ Contingut │ 
│  màxima del  │ mínim de  │ 
│ granulat(mm) │ ciment(kg) │ 
│------------------------- │ 
│      32      │    350    │ 
│      25      │    370    │ 
│      20      │    385    │ 
│      16      │    400    │ 
└──────────────────────────┘ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels se güents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de for migó armat : 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins  que la DF no hagi aprovat la fórmula de 

treball i el corresponent tram de prova (apartat d’ execució). Dita fórmula inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de  cada fracció d’àrid a la mescla. 

- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamiso s 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas d e cada additiu, referides a la mescla 

total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas , el contingut d’aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,1 25 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 

kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

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

Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò  ria la utilització d’un inclusor d’aire, i 

en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el for migó fresc no serà inferior al 4,5 % en 

volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormimen t. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició origin al. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se ac tualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un  full on constin, com a mínim, les dades 

següents: 

- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 
-  Formigons designats per propietats d’acord a l’a rt. 39.2 de la EHE-08, indicant com a 
mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’ art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a 
mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància ) 

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi  ha 

     - Procedència i quantitat de les addicions o i ndicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la  descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitja nçant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a c ompressió i les altres 2 a l’assaig de 
penetració d’aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosific ació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assaja ran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Projecte de remodelació de la plaça cuba 
 
 
 
 

39 
  

Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui neces sari segons l’article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de pe netració d’aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir co nstància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corres ponent control de les condicions de 
subministrament.  
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per  a formigons se nse distintiu de qualitat, 
es realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d’elements que treballen a compr essió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superf ície construïda <= 500 m2; Nombre de 

plantes <= 2 

- Elements o grups d’elements que treballen a flexi ó: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superf ície construïda <= 1000 m2; Nombre de 

plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les p astades d’un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reco negut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció  del nivell de garantia per al que s’ha 
efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5. 1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a quals evol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
caracterí stica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només  es podrà  aplicar en formigons que 
disposin d’un distintiu de qualitat oficialment rec onegut i que s’utilitzin en:  
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plan tes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plant es, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II , i que en el projecte s’hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs cara cterístics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d’u n distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de do sificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada d osificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la no rma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà  la consistència (UNE 83313), la resist ència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de la especificada a 28 dies, i no 
s’haguessin obti ngut resultats del contingut d’air e ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realitzac ió d’un tram de prova amb aquest formigó. 
En cas contrari, s’haurà d’esperar als 28 dies i s’ introduiran les modificacions necessàries 
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de re sistència. 
Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricaci ó del formigó 
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs: 

     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí y un a ltre per la tarda: 

          - Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1) 

          - Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE E N 933-8) 

          - Terrossos d’argila (UNE 7133) 

          - Índex de llenques de l’àrid gros (UNE E N 933-3) 

          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es ca nviï de procedè ncia el subministrament: 

          - Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gro s (UNE EN 1097-2)  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Projecte de remodelació de la plaça cuba 
 
 
 
 

40 
  

          - Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitza rà cada dia un assaig granulomè tric (UNE 
EN 933-1) 
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dos ificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de t ransport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó,  per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 8 3315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexot racció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s’han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIM ENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui l a DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d’amassades diferents. 
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 
l’altre per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ I NCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó qu e no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relac ió a la resistència es comprovarà  a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2  provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d’acord amb: 

- Resistència característica especificada en projec te Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficial ment reconeguts amb nivell de garantia 

conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projec te Fck (N/mm2):  >= 35 y <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficial ment reconeguts amb nivell de garantia 

conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projec te Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficial ment reconeguts amb nivell de garantia 

conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament ent re les pastades de l’obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran  els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cada scuna de les N pastades controlades: x1 <= 
x2 <= … <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió  d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es co nsiderarà  com un control d’identificació, 
per tant els criteris d’acceptació en aquest cas te nen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, am b una resistència certificada i estadí 
sticament avaluada amb un nivell de garantia molt e xigent. 
Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà  si: 
f(x) = x – K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d’acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pas tades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les  últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les  últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica espec ificada en el projecte 
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Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fab rica de forma contínua a central d’obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix f ormigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – 
K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó 
si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts  està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el  formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebu ig de la pastada. 
Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pa stades, el valor de la fc,real correspon a 
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada 
a la sèrie.  
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subminis trat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència comple ixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat de l formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial de l distintiu de qualitat 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
-  Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta s uperior al 80 % de l’especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prov a amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies  i, en el seu cas, s’ introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se el s assaigs característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistèn cia:  

El lot s’accepta si la resistència característica a  28 dies és superior a la exigida. En altre 

cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 
acceptar les sancions previstes en el Plec de Presc ripcions Tècniques Particulars, o 
sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al 
doble de la merma de resistència, expressades ambdu es en proporció. 
     - Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a  càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d’informació. 

- Assaigs d’informació:  

Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’ex trauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 

que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a e dat de 56 dies. La conservació dels 

testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig  es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d’informac ió del lot es compararan amb el resultat 

mig corresponent al tram de prova. El lot s’accepta  si la resistència mitjana del lot és 

superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tre s casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s ’ aplicaran al lot les sancions previstes 

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 

demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec  del Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lo t i e s reconstruirà, a càrrec del 

Contractista. 
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l ’aplicació d’una penalit zació al preu 
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al  doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció. 

La resistència de cada pastada a una determinada ed at, es determinarà com a mitjana de les 

resistències de les provetes fabricades amb un form igó de la pastada en qüestió i assajades a 

l’edat determinada. A partir de la mínima resistènc ia obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
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es podrà estimar la característica multiplicant aqu ella per un coeficient donat per la taula 

següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que form en el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96 
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat. 
 
 
B06Q - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR AMB FIBRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06QC76A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigó amb fibres estructural(HRF), formigó que in clou a la seva composició fibres curtes, 

discretes i aleatòriament distribuïdes en una quant itat no superior al 1,5% en volum, amb o 

sense addici ons (cendres volants o fum de silici),  elaborat en una central formigonera 

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de l a llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria 

i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08 . 

La designació del formigó  fabricat en central es p ot 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 f ormigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als f ormigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s’ha de fer d'acord am b el format: T-R/f-R1-R3/C/TM-TF/A 

- T: Indicatiu que serà HMF pel formigó amb fibres en massa, HAF pel formigó amb fibres armat 

i HPF pel formigó amb fibres pretesat 

- R: Resistència característica a compressió especi ficada, en N/mm2  

     - HMF = 20,25,30,35,40 

     - HAF - HPF = 25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90 ,100 

- f: Indicatiu del tipus de fibres, A(acer), P(poli mériques) i V(vidre)  
- R1, R3 : Resistència característica residual a fl exotracció f R,1,k  i  f R,3,k, en N/mm2  

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L  Líquida, F fluida 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- TF: Llargària màxima de la fibra en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el f ormigó 

Quan les fibres no tinguin funció estructural, R1 i  R3 es substituirà per: 

- CR, per a fibres amb control de retracció 

- RF, per a fibres que milloren la resistència al f oc del formigó 

- O, en la resta de casos 

La designació per dosificació s’ha de fer d'acord a mb el format: T- D--G/f/C/TM/A 

- G: contingut en fibres en kg/m3 
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En els formigons designats per propietats, el submi nistrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les ca racterístiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència car acterística, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingu t de ciment i relació aigua/ciment). 
A mb anterioritat a l’inici del formigonament, el s ubministrador propossarà una dosificació 
d’obra, i realitzarà els assajos previs d’acord amb  l’annex 22 de la EHE-08, els resultats 
dels quals haurà de validar la DF  

En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màx ima del granulat, consistencia i contingut 

en ciment per metre cúbic de formigó, i el subminis trador  les haurà de garantir, indicant 

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d 'altres de les especificades a la 

designació , les garanties i les dades que el submi nistrador hagi d'aportar, s’han 

d’especificar abans de l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qua litat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pe s del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 

Toleràncies: 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
- Contingut en fibres 
     - Pes: ± 3 % 

- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 8351 2-2): 

     - Contingut en fibres: <= 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en m assa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecc ió. En estructures d'edificació, si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35 % del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment.  La quantitat mínima de ciment s’especifica 

a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres vola nts realitzarà un control sobre la 

producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a 

l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qua litat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas  les especificacions de la norma UNE_EN 

450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la 
UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha d e superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 

Les fibres s’incorporaran a la pastada de formigó j untament amb els granulats, preferentment 

desprès del  granulat gruixut 
Tipus de fibres: 
- Estructurals: fibres d’acer, macro fibres polimèr iques i fibres de vidre 
- No Estructurals: micro fibres polimèriques i fibr es de vidre 
Les característiques de les fibres seran les recoll ides a l’annex 14, capítol VI de la EHE-08 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipu s CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus  CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B   (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CE M II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característ iques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 803 03-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  
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Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb  les prescripcions de la norma EHE-08, en 

funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant 

el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relac ió aigua/ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Classes d’exposició: 
- IIIb, IIIc, IV i F: Serà necessària la justificac ió mitjançant probes experimentals si es 
fan servir fibres d’acer al carboni sense cap prote cció front la corrosió 
- Qa,Qb i Qc-: Serà necessària la justificació de l a no reactivitat dels agents químics amb 
fibres d’acer i sintètiques .  

El contingut en fibres d’acer amb funció estructura l en un formigó serà  >= 20 kg/m3 

El contingut en fibres en un formigó serà <= 1,5% e n volum de formigó 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

El formigó amb fibres tindrà un assentament al con d’Abrams >= 9 cm. 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconsegu ir mitjançant additiu superplastificant. 
L’augment de la consistència degut a l’ús de fibre s es compensarà amb la incorporació 
d’additius reductors d’aigua, sense modificar la do sificació d’aigua prevista 

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 

- Amb fibres metàl·liques: <= 0,4% pes del ciment 

- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 8351 2-2): 

     - Contingut en fibres: <= 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormimen t. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició origin al. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un  full on constin, com a mínim, les dades 

següents: 

- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 
-  Formigons designats per propietats d’acord a l’a rt. 39.2 de la EHE-08, indicant com a 
mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Resistència residual a la tracció 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’ art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a 
mínim: 

     - Resistència residual a la tracció 

     - Contingut de ciment per m3 

     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància ) 

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi  ha 

     - Procedència i quantitat de les addicions o i ndicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Característiques de les fibres: 

     - Tipus  

     - Material 

     - Dimensions 

     - Forma  
     - Contingut de fibres per m3 (± 3 %) 

La relació de característiques de les fibres podrà ser substituïda per una referència 

comercial suportada amb una fitxa tè cnica, que ha d’acceptar la DF i estarà disponible al 

llibre d’obra 

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la  descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710250. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granu lats triats i additius especials. 

S'han considerat els tipus següents: 
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- Morter adhesiu 

- Morter sintètic de resines epoxi 

- Morter refractari 

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètique s i fibres 

- Morter de ram de paleta 

El morter d'anivellament és una barreja de granulat s 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 a mb acabat  porós. 

El morter refractari és un morter de terres refract àries i aglomerant específic per a resistir 

altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 

etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additi us orgà nics que donen com a resultat una 

pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en  terres i parets situats en exterior o 

interior. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hid ràulics, additius orgànics i cà rregues 

minerals, que s’han de barrejar amb aigua just aban s d’utilitzar-se. 

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 

aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que  es presenta llesta per a ser utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resin es sintètiques, additius orgànics i 

càrregues minerals que el seu enduriment resulta d’ una reacció  química, poden presentar-se en 

forma d’un o més components. 

S’han considerat les classes següents, en funció de  les caracterí stiques addicionals: 

- 1: Normal 

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les  característiques addicionals) 

- F: D’adormiment ràpid 

- T: Amb lliscament reduït 

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesi us cimentosos millorats i adhesius en 

dispersió millorats). 

ADHESIU CIMENTÓS (C): 

Característiques dels adhesius d’adormiment normal:  

- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):   >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 13 48):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348) :  >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a m és: 

- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (ante s de las 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1 348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d’envelliment amb calor ( EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel- desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0, 5 N/mm2 (desprès de 30 min) 

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 

Característiques fonamentals : 

- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 13 24):  >= 1 N/mm2 
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- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324):   >= 0,5 N/mm2 

- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/ mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0, 5 N/mm2 (desprès de 30 min) 

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 

Característiques fonamentals : 

- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003) :  >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >=  2 N/mm2 

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 

El morter sintètic de resines epoxi és un morter ob tingut a partir d'una mescla de granulats 

inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos com ponents bàsics: una resina i un enduridor. 

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la 

temperatura ambient i superficials del lloc on es c ol· loqui. Aquesta formulació ha de ser 

aprovada per la DF. 

Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà d e la capa de morter 

Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 

Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 

 MORTER POLIMÈRIC: 

El morter polimèric es un producte a base de ciment , resines sintètiques, fum de sílice i 

fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica qu e s'utilitza per a la reparació i 

regularització d'elements de formigó. 

Granulometria:  0 - 2 mm 

Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg /m2 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o 

additius (en el seu cas), per a fàbriques d’obra ce ràmica (façanes, murs, pilars, envans) com 

a material d’unió i rejuntat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter diss enyat amb una mida màxima del granulat 

menor o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter disse nyat que la seva densitat (endurit i sec), 

es inferior o igual  al valor que figura especifica t 

 La classe del morter es defineix per la lletra M s eguida del valor de la resistència a 

compressió mínima declarada per el fabricant en N/m m2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la  proporció de tots els components de la 

mescla, en volum o en pes. 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent: 

- Característiques dels morters frescos: 

     - Temps d’us (EN 1015-9) 

     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <=  0,1% 

     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos 

- Característiques dels morters endurits: 

     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
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     - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 

     - Absorció d’ aigua (EN 1015-18) 

     - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 

     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)  

     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/d esgel) (comprovat segons les disposicions 

que li siguin aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleu gers: 

     - Densitat (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 

     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc: 

      - Material amb contingut de matèria orgànica  <= 1,0%:  Classe A1 

      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segon s UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs  secs, sense contacte directe amb el terra 

i protegit de la  intempèrie, de manera que no se n 'alterin les condicions inicials. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 

- Morter adhesiu:  1 any 

 - Morter amb resines sintètiques o morter polimèri c:  6 mesos 
  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas . Definiciones y especificaciones. 

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámi cas. Definiciones y especificaciones. 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los mortero s de albañilería. Parte 2: Morteros para 

albañilería. 

MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O  DE RESINES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES: 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a usos per a la construcció:   

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fab ricant i Assaig inicial de tipus  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d’origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de l a norma UNE-EN 12004 
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- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol 

- Instruccions d’us: 

     - Proporcions de la mescla 

     - Temps de maduració: interval de temps des de l moment de fer la mescla i el moment en 

que està llest per a ser aplicat 

     - Vida útil: interval de temps màxim en que el  material pot ser utilitzat desprès de fer 

la mescla  

     - Mètode d’aplicació 

     - Temps obert 

     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

     - Àmbit d’aplicació 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morte rs dissenyats*). * Morter amb una 

composició i sistema de fabricació escollits pel fa bricant per tal d'obtenir les propietats 

especificades (concepte de prestació):   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fa bricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - Productes per a murs, pilars i particions (morte rs prescrits*). * Morter que es fabrica en 

unes proporcions predeterminades i que les seves pr opietats depenen de les proporcions dels 

components que s'han declarat (concepte de recepta) :   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d’us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d’unió (adhesió) 

- Absorció d’aigua 

- Permeabilitat al vapor d’aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES: 

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
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Inspecció visual de les condicions de subministrame nt i recepció  del certificat de qualitat 

del fabricant, segons les exigències del plec de co ndicions. 

 Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setma nal durant la seva execució, es comprovarà 

la consistència del morter mitjançant el mètode est ablert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà 

una sèrie de 3  provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a 

compressió (UNE-EN 1015-11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions  de la DF i les indicacions de la UNE-EN 
1015-11. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

No es podran utilitzar a l’obra morters sense el co rresponent certificat de garantia del 

fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 

El valor de resistència a compressió obtingut ha de  correspondre a les especificacions de 

projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'a cceptarà el lot.   

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcu l estructural que determini el coeficient 

de seguretat del element corresponent. S'acceptarà  el lot si aquest coeficient no és inferior 

al 90 % del previst en el projecte. 

 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A6 - TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A63H00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol  o un vis. El sistema de subjecció del tac 

pot ser per adherència química o per expansió produ ida per la deformació de la peça en ser 

comprimida pel cargol. 

S'han considerat els següents tipus: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femel la del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 

volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, car gol, volandera i femella 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i a ls esforços que ha de suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves,  emprentes, etc) que impedeixin cargolar 

els elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  

El perfil de la femella ha de ser segons el seu dià metre (UNE 17-008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

 TAC QUÍMIC: 

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una re sina de reacció i un enduridor d'aplicació 

en fred. 

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una ma rca per tal de conèixer la seva profunditat 

d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatibl e amb l'adaptador de la perforadora. 

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 

 Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

     > 20°C: 10 min 
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     10°C - 20°C : 20 min 

     0°C - 10°C: 1 h 

     - 5°C - 0°C: 5 h 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la 

seva correcta col·locació en capses, on han de figu rar:  

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0E - MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
B0E2 - BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0E245A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleuge rs o amb la combinació d’ambdòs, 

utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o r evestides, estruc tures portants i no 

portants, murs i divisòries interiors, tant a edifi cació com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 
 En funció del nivell de confiança de les peces res pecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a  compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el  nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció  del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 

S'han considerat els acabats superficials dels bloc s següents: 

- Llis 

 - Rugós 

 - Amb relleu especial 
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 - Esmaltats 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peç a esta fabricada a base de ciment, granulats  i aigua i pot contenir additius, 

addicions, pigments colorants o altres materials in corporats durant o desprès del procés de 

fabricació. 

Els extrems poden ser llisos o encadellats. 

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvoran cs a les arestes. 

No ha de tenir fissures i la seva textura superfici al ha de ser l'adequada per a facilitar 

l'adherència del possible revestiment. 

El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 

 La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures 

en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació  o col·locació. 
 El fabricant ha de declarar la dimensions nominals  de les peces en mil·límetres i en l’ordre 
de llarg, ample i alt. 
 Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat: 
- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% 
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix to tal): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Caracterí stiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 
- Tolerà ncia en les dimensions (UNE-EN 772-16):  < = valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 
 - Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/ mm2, >= valor declarat per el fabricant, 
amb indicació de la categoria I o II 

- Estabilitat dimensional front l’humitat (UNE-EN 7 72-14):  <= valor declarat per el fabricant 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pe r el fabricant 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció  de l contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia: 

     - Peces amb <= 1,0%:  A1 

      - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb presència d’humitat o en cares 
exposades a exteriors: 

- Absorció d’aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor decla rat per el fabricant 
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 

- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10% 
- Percentatge de forats  (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772 -2) 
- Formació d’encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista: 
     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor decl arat per el fabricant ha d’estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771-3 
     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 
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Caracterí stiques complementàries: 
- Resistè ncia a flexotracció (UNE-EN 772-6 ):  >= valor declarat per el fabricant 

- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

 Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèri e i sense contacte directe amb el terra ni 

amb substàncies o ambients que perjudiquin física o  químicament el material constitutiu de la 

peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para f ábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de 

hormigón (áridos densos y ligeros). 

UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de pieza s para fábrica de albañilería. Parte 3: 

Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full princip al del  tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propieta ts hídriques següents, d'acord amb 

l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d’aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.m in)  

- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió t otal (% o g/m3) 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces  Categoria I*). * Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error  inferior o igual al 5%. Es pot determinar 

amb el valor mitjà o amb el valor característic:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fa bricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces  Categoria II**). ** Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabil itat d'error superior al 5%. Es pot 

determinar amb el valor mitjà o amb el valor caract erístic:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat d el marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació: 
     - Numero d’identificació  del organisme notifi cat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès  el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del con trol de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-3 
     - Descripció de producte: nom genèric, materia l, dimensions, .. i us al que va destinat. 
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     - Informació de les característiques essencial s segons annex ZA de la UNE-EN 771-3 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Es comprovarà que s’han adoptat les mesures neces sà ries per assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
- El control de recepció de material verificarà que  les caracterí stiques dels materials són 
coincidents amb l’establert en el projecte i plec d e condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest 
control s’estableix en tres punts bàsics: 
     - Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant (signat per pe rsona fí sica) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
     - Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de 
qualitat que assegurin el compliment de les caracte rístiques tècniques i les avaluacions 
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE. 

     - Control de recepció  mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre 

legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà p rescindir dels assaigs de control de 

recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els res ultats dels assaigs corresponents al 

subministrament  rebut, segons control de producció  establert en la marca de qualitat de 

producte. 

OPERACIONS DE CONTROL EN  ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 

-  Es demanaran al contractista els certificats del  fabricant que garanteixin el compliment 

del plec de condicions tècniques. 

- Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà  la 

documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a comprensió s’obtingui 

segons estableix la UNE-EN 771-3  i assajades segon s la UNE-EN 772-1, i l’existència d’un pla 

de control de producció industrial que doni garanti es. 

- Les peces de categoria II tindran una resistència  a comprensió  declarada igual al valor mig 

obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que e l nivell de confiança pot resultar inferior 

al 95%. 

- Abans de començar l’obra, si varia el subministra ment, de cada 5.000 unitats que arribin a 

l’obra es faran els següents assaigs i comprovacion s, segons les Recomanacions Tè cniques de 

Control per Blocs de Morter de Ciment, INCE: 
     - Aspecte (esquerdes, fissures, rugositat):  1 2 peces 
     - Densitat:  4 peces 
     - Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  6 peces 
     - Absorció d’aigua (UNE 41170):  3 peces 
     - Succió  (UNE-EN 772-11):  3 peces 
     - Sulfats solubles:  3 peces 

- Sobre 6 mostres de cada lot de les peces rebudes a l’obra es faran les següents 

comprovacions de forma  i dimensions: UNE 41167 
     - Forma 
     - Planor 
     - Rectitud d’arestes 
     - Dimensions 
     - Gruix de paret 

OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS DE TANCAMENT: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 

-  Es demanaran al contractista els certificats del  fabricant que garanteixin el compliment 

del plec de condicions tècniques. 

- Abans de començar l’obra, si varia el subministra ment, de cada 5.000 unitats que arribin a 

l’obra es faran els següents assaigs i comprovacion s, segons les Recomanacions Tè cniques de 

Control per Blocs de Morter de Ciment, INCE: 

     - Comprovació  dimensional:  (6 blocs) UNE 411 67 EX 

     - Densitat real del morter UNE 41167 EX 

     - Absorció d’aigua:  (2 provetes de 3 blocs) U NE 41170 EX 

     - Succió:  (3 blocs) UNE-EN 772-11 A1 
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     - Resistència a la compressió:  (10 blocs) UNE -EN 772-1 

     - Comprovació d’aspecte:  (12 blocs) UNE-EN 77 1-3 A1 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l’obra no  es fa  l’entrega  dels certificats de 

qualitat del  fabricant, es realitzarà una sèrie co mpleta d’assaigs als blocs aplegats  a 

càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de  les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d’ incompliment, es repetirà l’assaig, a càrrec del contractista, sobre 

el doble numero de mostres del mateix lot, acceptan t-ne  aquest, quan els resultats obtinguts 

sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0FA - TOTXANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FA1HA0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de palet a (faç anes vistes o revestides, 
estructures portants i no portants, murs i divisòri es interiors, tant a edificació com a 
enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 
 En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o p er a revestir i  amb una densitat aparent  
mes gran de 1000 kg/m3 
 En funció del nivell de confiança de les peces res pecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a  compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el  nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció  del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d 'extrussió mecànica i cocció d'una pasta 

argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 

Les peces  han de presentar regularitat de dimensio ns i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, t aques, cremades, etc. i la uniformitat de 

color en el maó  i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 

requerides per la DF. 

 La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures 

en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació  o col·locació. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientmen t cuit si s'aprecia un so agut en ser 

colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
 El fabricant ha de declarar la dimensions nominals  de les peces en mil·límetres i en l’ordre 
de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
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- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix to tal): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  > = 5 N/mm2, >= valor declarat per el 
fabricant, amb indicació de categoría I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pe r el fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5) :  <= valor declarat per el fabricant, amb 

indicació de la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció  de l contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia: 

     - Peces amb <= 1,0%:  A1 

      - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <=  valor declarat per el fabricant, amb 
indicació  de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, s uperfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El va lor declarat per el fabricant ha d’estar 

dins dels límits següents en funció de la categoría . 

     - D1:  <= 10% 

     - D2:  <= 5% 

     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant  en % 
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència  de la peça (després de l'assaig reiteratiu 

sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% 

si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara v ista,  ni han de provocar més 

escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergi t en aigua un temps mínim de 24 h. 

PECES LD:  

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Caracterí stiques essencials: 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 

- Per a peces perforades horitzontalment amb una di mensió  >= 400 mm i envanets exteriors < a 

12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat: 

     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 7 72-5):  El valor declarat per el fabricant 

ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-E N 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

PECES HD: 
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Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Caracterí stiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 

d’exposició 

Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 7 72-5):  El valor declarat per el fabricant 

ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-E N 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en ca ra vista o en barreres anticapil·laritat: 

- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabri cant 

      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 

      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Caracterí stiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <=  va lor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 Subministrament: Empaquetats sobre palets, de mane ra no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'es cantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb pro ductes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para f ábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 

arcilla cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de pieza s para fábrica de albañilería. Parte 1: 

Piezas de arcilla cocida. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full princip al del  tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propieta ts hídriques següents, d'acord amb 

l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d’aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.m in)  

- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió t otal (% o g/m3) 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces  Categoria I*). * Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error  inferior o igual al 5%. Es pot determinar 

amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
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     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fa bricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces  Categoria II**). ** Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabil itat d'error superior al 5%. Es pot 

determinar amb el valor mitjà o amb el valor caract erístic:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat d el marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació: 
     - Numero d’identificació  del organisme notifi cat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès  el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del con trol de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic , materi al, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencial s segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- El control de recepció de material verificarà que  les caracterí stiques dels materials són 
coincidents amb l’establert en el projecte i plec d e condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest 
control s’estableix en tres punts bàsics: 
     - Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant (signat per pe rsona fí sica) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
     - Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de 
qualitat que assegurin el compliment de les caracte rístiques tècniques i les avaluacions 
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE. 

     - Control de recepció  mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre 

legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà p rescindir dels assaigs de control de 

recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els res ultats dels assaigs corresponents al 

subministrament  rebut, segons control de producció  establert en la marca de qualitat de 

producte. 

- En element estructural incloure la verificació: 
     - Control de recepció mitjanç ant assaigs: En cas de que l’acer disposi de la Marca 
AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la  UE, es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest c as, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministra rebut, segons control de producció  establert en la marca de 
qualitat de producte. 
-  Es demanaran al contractista els certificats del  fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques. 
- Abans de començar l’ obra , si varia el subminist rament, i cada 45000 unitats que arribin a 
l’obra es faran els següents assaigs de qualitat:  
     - Absorció d’aigua (3 maons) (UNE 67027) 
     - Eflorescència (5 maons ceràmics + 1 maó de c ontrast) (UNE 67029) 

     - Resistència a la gelada (10 maons) (UNE 6702 8) 
     - Resistència a la compressió (10 maons) (UNE EN 772-1) 

     - Succió (3 maons) (UNE EN 772-11 ) 

     - Massa (6 maons) 

- En element estructural incloure la verificació: 

     - Massa:  6 peces  

     - Resistència  a  compressió (UNE-EN 772-1):  6 peces  

     - Eflorescència (UNE 67029):  5 peces  

     - Succió (UNE-EN 772-11):  3 peces 

     - Absorció d’aigua (UNE 67027):  3 peces 

     - Gelabilitat (UNE 67028):  10 peces 

     - Sobre  6 peces es faran les següents comprov acions geomètriques, segons UNE 67030: 
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          - Tolerància dimensional 

          - Planeïtat 

          - Gruix mínim de paret 

 En cas de no presentar aquests resultats, o que la  DF  tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 

contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l’obra no  es fa l’ entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie com pleta d’assaigs sobre el material rebut a 
càrrec del Contractista. 
 En general, els resultats dels assaigs sobre totes  les peces de les mostres han de complir 
les condicions especificades. 
En el cas de la resistè ncia a compressió, el valor  a comparar amb l’especificació s’obtindrà 
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2  = (Rci – Rc) ^2/ (n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provete s 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades  
En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble 
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aque st, quan els resultats obtinguts siguin 
conformes a les especificacions exigides. 

- En element estructural incloure la verificació: 

     - En el cas de l’assaig de massa, es prendrà c om a resultat el valor mig de les 6 

determinacions realitzades. 

 
 
B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
B0G1 - PEDRES NATURALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0G1UB05,B0G1U020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Llosa de pedra natural per a col·locar amb un reves timent (parets, terres, taulells, etc.). 

Les pedres considerades són: 

- Gres 

 - Calcària 

 - Granítica 

 Els acabats superficials considerats són: 

- Serrada i sense polir 

 - Abuixardada 

 - Polida 

 - Polida i abrillantada 

 - Tosquejada 

 - Flamejada 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme  i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o 

cavitats provinents de restes orgànics. 

No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificult ar-ne la talla. 

Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfè rics i no gelable. 

La llosa ha de tenir un color i una textura uniform es a tota la superfície. 
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Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sen se cantells escantonats. Les cares han de 

ser planes. 

En colpejar la peça amb un martell ha de donar un s o clar i els seus fragments han de tenir 

les arestes vives. 

Ha de tenir bones condicions d'adherència per als m orters. 

Ha de complir les condicions subjectives requerides  per la DF. 

Les dimensions de la peça es donaran amb mil.límetr es i amb el següent ordre:  longitud (l), 

amplada ( b) i gruix (d).  

Els acabats superficials s’han d’ extendre uniforme ment fins a les arestes de la peça. 

En acabats superficials on s’utilitzi algun materia l de farciment per a forats, discontinuï 

tats i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractam ent i la naturalesa dels materials afegits. 

El subministrador aportarà la mostra de referència,  d’acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 

i/o UNE-EN 1469  i/o UNE-EN 1341. 

Pes específic (UNE_EN 1936): 

- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 

- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 

- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3 

PEDRA DE GRES: 

Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra 

de quars i materials aglomerants diversos. 

No ha de tenir elements aglomerants de tipus argiló s o calcinal. 

PEDRA CALCÀRIA: 

Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca c ristal·lina d'origen sedimentari 

constituïda bàsicament per carbonat càlcic. 

La seva composició no ha de ser excesivament bitumi nosa ni rica en argila. 

PEDRA GRANÍTICA: 

Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda 

bàsicament per quars, feldespat i mica. 

No ha de tenir símptomes de descomposició en els se us feldespats característics. 

RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EX TERIOR D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341: 

L’amplària nominal ha de ser superior a 150 mm. 

     - Dimensions (excepte si la pedra es subminist ra en grandàries aleatòries) 

     - Tractament químic superficial 
Les característiques següents han de complir a mb e ls valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma  UNE-EN 12371  

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F =<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 

12372 i UNE-EN 12372/AC 

Resistència a l’abrasió: Ha de complir la norma UNE -EN 1341 . 

Resistència al lliscament: Ha de complir la norma U NE-EN 1341. 

Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de co mplir la norma UNE-EN 13755 

Toleràncies: 

- Desviació permesa de la dimensió en planta respec te a les nominals: 

     - Classe 1 (marcat P1): 

          - Rajoles de vores tallades de dimensió n ominal =< 700 mm:  ± 4 mm 

          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ±  5 mm 

          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 

     - Classe 2 (marcat P2): 

          - Rajoles de vores tallades de dimensió n ominal =< 700 mm:  ±  2 mm 

          - Rajoles de vores tallades de dimensió n ominal > 700 mm:  ±  3 mm 

          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 

- Diferència màxima entre la llargà ria de dues dia gonals: 

     - Classe 1 (marcat D1): 

          - Llargària < 700 mm  : 6 mm 
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          - Llargària => 700 mm  : 8 mm 

     - Classe 2 (marcat D2): 

          - Llargària < 700 mm  : 3 mm 

          - Llargària =>  700 mm  : 6 mm 

- Desviació de la mesura del gruix respecte al grui x nominal: 

      - Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a l a mesura del gruix 

      - Classe 1 (marcat T1): 

          - Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 

          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 

          - > 60 mm de gruix:  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat T2): 

          - Gruix =< 30 mm:  ± 10% 

          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 

          - > 60 mm de gruix:  ± 4 mm 

- Desviació  de la planor al llarg de les arestes ( rajoles texturades): 

     - Vora recta més llarga > 0,5 m: 

          - Cara de textura fina:  ± 2 mm 

          - Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm 

     - Vora recta més llarga > 1 m: 

          - Cara de textura fina:  ± 3 mm 

          - Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm 

     - Vora recta més llarga > 1,5 m: 

          - Cara de textura fina:  ± 4 mm 

          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm 

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ AC ORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-

EN 12057  

Les plaquetes són les peces que tenen un gruix infe rior a 12mm. 

Les característiques segü ents han de complir amb e ls valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma U NE-EN 12372 

- Resistència a l’adherència: Ha de complir la norm a UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha  de complir la norma UNE-EN 13755 

- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1 2058 o UNE-EN 12057 

- Absorció a l’aigua per capil·laritat : Ha de comp lir la norma UNE-EN 1925 

- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de compli r la norma UNE-EN 1936 

- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la no rma UNE-EN 12371 

- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma  UNE-EN 14066 

- Permeabilitat al vapor d’aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 

- Resistència a l’abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales):  Ha de 

complir la norma UNE-EN 14157. 

- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma  UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sóco ls i davanters d’escales): Ha de complir la 

norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

Toleràncies: 

 Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm 

- Gruix nominal E en mm: 

     - 12<E<=15: ±1,5 mm 

     - 15<E<=30: ±10% 

     - 30<E<=80: ±3 mm 

     - E>80 : ±5 mm 

     - En el cas de cares exfoliades / trencades de  forma natural els valors anteriors no són 

vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 

- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm 

      En el cas de cares exfoliades de forma natura l el fabricant declararà les toleràncies. 
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- Longitud i amplària:  
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Longitud o amplària nominal en mm.     │   <600   │  >=600   │ 
│─────────────────────────────────────────│──────────│──────────│ 
│  Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm     │   ±1mm   │  ±1,5mm  │ 
│  Gruix d’arestes bisellades > 50mm      │   ±2mm   │  ±3 mm   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquete s) 

- Llargada i amplària:  ±1mm 

- Gruix:  ±1,5mm 

- Planor: 0,15% 

- Esquadres: 0,15% 

PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.  
Les característiques següents han de complir a mb e ls valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 

- Càrrega de trencament de l’ancoratge: Ha de compl ir norma UNE-EN 13364 

- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha  de complir la norma UNE-EN 13755 

- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1 469 

- Absorció a l’aigua per capil·laritat :  Ha de com plir la norma UNE-EN 1925 

- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de compl ir la norma UNE-EN 1936 

- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la no rma UNE-EN 12371 

- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norm a UNE-EN 14066 

- Permeabilitat al vapor d’aigua:  Ha de complir la  norma UNE-EN 12524 

Toleràncies: 

- Gruix nominal E en mm  

     -12<E<=30     10% 

     -30<E<=80     ±3 mm 

     -E>80      ±5 mm 

     - En el cas de cares amb esquerdes o sots natu rals, els valors anteriors no són 

aplicables i el fabricant declararà les toleràncies  de gruix.  

- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm 

      En el cas de cares exfoliades de forma natura l el fabricant declararà les toleràncies. 

- Longitud i amplària:  
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Longitud o amplària nominal en mm.     │   <600   │  >=600   │ 
│─────────────────────────────────────────│──────────│──────────│ 
│  Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm    │   ±1mm   │  ±1,5mm  │ 
│  Gruix d’arestes bisellades > 50mm      │   ±2mm   │  ±3 mm   │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

-  Localització d’ancoratges ( localització especif ica, profunditat i diàmetre dels ancoratges 

del passador): 

     - Localització de l’eix mesurat al llarg de la  longitud o amplària de la rajola:  ±2 mm 

     - Localització de l’eix mesurat al llarg del g ruix:  ±1mm (mesurat des la cara exposada) 

     - Profunditat del forat:  +3 / -1mm 

     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 

     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les tolerà ncies especifiques. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament: Les peces han d’anar protegides du rant el transport. Si es fan servir fleixos 

metàl·lics a l’embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 

Les superfícies polides s’han de protegir amb mitja ns adequats 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR: 
 Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilit at de ser atacades per agents agressius i 
de manera que no es trenquin ni s'escantonin.  
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SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O 
REVESTIMENTS MURALS: 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para us o como pavimento exterior. Requisitos y 

métodos de ensayo. 

UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural  para uso como pavimento exterior. 

Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaq uetas. Requisitos. 

UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Bald osas para pavimentos y escaleras. 

Requisitos. 

UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revest imientos murales. Requisitos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR (UNE-
EN 1341): 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a usos externs i acabat de calçade s, destinats a la pavimentació de zones de 

circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 

mínim: 

- El nom petrogràfic de la pedra (d’acord amb la no rma UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referència a la norma UNE-EN 1341 

- Identificació del producte segons la classificaci ó de la norma UNE-EN 1341 i els valors 

declarats pel 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 ju liol. El símbol normalitzat CE s’ha 

d’acompanyar de la següent informació: 

     - Nom o marca d’identificació i direcció decla rada del fabricant 

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

     - Referència a la norma EN 1341 

     - L’ús previst i la descripció de la llosa 

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circ ulació de vianants i vehicles, incloses les 

zones delimitades per als transports públics, ha de  constar a més: 

     - La resistència a flexió 

     - La resistència al lliscament (si procedeix) 

     - La resistència al derrapatge (si procedeix) 

     - La durabilitat 

     - Tractament superficial químic (si procedeix)  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I 
PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057): 
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El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a acabat de paviments exteriors pe r a zones d'ús peatonal i vehicular,  

 - Productes per a acabat de paviments interiors in closes les instal·lacions de transport 

públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 

assaig de reacció al foc (per exemple productes o m aterials de la classe A1 conformement a la 

Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),  

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en  murs o voltes per altres usos,  

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en  murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Pr oductes o materials que no necessiten 

sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 

conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves mo dificacions):   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en  murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

substàncies perilloses, i per a voltes suspeses int eriors o exteriors sotmesos a requisits de 

seguretat en ús (resistència a la flexió),  

 - Productes per a acabat de paviments interiors in closes les instal·lacions de transport 

públic de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no 

existeix una etapa clarament identificable en el pr océs de producció que suposi una millora en 

la classificació de reacció al foc (per exemple l'a ddició de retardadors d'ignició o la 

limitació de material orgànic),  

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en  murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)** , D, E. ** Productes o materials per als 

quals no existeix una etapa clarament identificable  en el procés de producció que suposi una 

millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició 

o la limitació de material orgànic):   

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fab ricant i Assaig inicial de tipus  

A l’embalatge i/o sobre la documentació  comercial que acompanya el producte hi ha de constar 

la següent informació com a mínim:   

- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 

- Nom i marca identificativa del productor o el imp ortador si és el responsable de la posta en 

el mercat. 

- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es  va fixar  

- Classificació del producte (nom tradicional, famí lia petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN 

12440) i els usos finals 

- Característiques: 

      - Per a rajoles per a paviments i escales d’ú s intern: 

          - Reacció al foc 

          - Resistència a la flexió 

          - Resistència al lliscament 

          - Tactilitat 

         - Densitat aparent 

     - Per a rajoles per a paviments i escales d’ús  extern: 

          - Resistència a la flexió 

          - Resistència al lliscament 

          - Tactilitat 

          - Resistència a les gelades 

          - Resistència al xoc tèrmic 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS MURALS 
(UNE-EN 1469): 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 
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 - Productes per a acabats exteriors o interiors en  murs o voltes per altres usos,  

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en  murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Pr oductes o materials que no necessiten 

sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 

conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves mo dificacions):   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en  murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

substàncies perilloses, i per a voltes suspeses int eriors o exteriors sotmesos a requisits de 

seguretat en ús (resistència a la flexió),  

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en  murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)** , D, E. ** Productes o materials per als 

quals no existeix una etapa clarament identificable  en el procés de producció que suposi una 

millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició 

o la limitació de material orgànic):   

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fab ricant i Assaig inicial de tipus  

A l’embalatge i/o sobre la documentació  comercial que acompanya el producte hi ha de constar 

la següent informació com a mínim:   

- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 

- Nom i marca identificativa del productor o el imp ortador si és el responsable de la posta en 

el mercat. 

- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es  va fixar  

- Classificació del producte (nom tradicional, famí lia petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN 

12440) i els usos finals 

- Característiques: 

      - Plaques per a ús intern: 

          - Reacció al foc 

          - Resistència a la flexió 

          - Resistència a l’ancoratge 

          - Permeabilitat al vapor d’aigua 

          - Densitat aparent 

     - Plaques per a ús exterior: 

         - Reacció al foc 

         - Resistència a la flexió 

         - Resistència a l’ancoratge 

         - Resistència al glaç / desglaç 

         - Permeabilitat al vapor d’aigua 

         - Resistència al xoc tèrmic 

         - Densitat aparent 

OPERACIONS DE CONTROL.  REVESTIMENTS MURALS: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material en cada subministra ment. 
- El control de recepció de material verificarà que  les caracterí stiques dels materials són 
coincidents amb l’establert en el projecte i plec d e condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest 
control s’estableix en tres punts bàsics: 
     - Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant (signat per pe rsona fí sica) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
     - Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de 
qualitat que assegurin el compliment de les caracte rístiques tècniques i les avaluacions 
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE. 

     - Control de recepció  mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre 

legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà p rescindir dels assaigs de control de 

recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els res ultats dels assaigs corresponents al 

subministrament  rebut, segons control de producció  establert en la marca de qualitat de 

producte. 
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- Abans de començar l’obra, si varia el subministra ment, i per cada 500 m2 de plaques que 

arribin a l’obra   es demanaran al contractista els  certificats del fabricant que garanteixin 

el compliment del plec de condicions tècniques, inc loent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat: 

- Pes específic UNE-EN 12372 

- Coeficient de saturació 

- Absorció d’aigua UNE-EN 12372 

- Coeficient de dilatació tèrmica  

- Mòdul d’elasticitat 

- Porositat aparent 

- Duresa al ratllat (Mohs): 

- Contingut d’ió sulfat  

- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d’aresta) 

- Gelabilitat  

- Resistència a la flexió UNE-EN 12372 

 En cas de no presentar aquests resultats, o que la  DF  tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 

contractista. 

- Control de característiques geomè triques cada 50 0 m2 segons la norma UNE EN 13373 

     - Dimensions 

     - Balcaments 

     - Gruix 

     - Diferència de llargària entre les arestes 

     - Angles 

     - Rectitud d’arestes 

     - Planor 

 Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es 

podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS: 
- Inspecció visual del material en cada subministra ment. 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministra ment i cada 1600 m2  de superfície (unes 

10000 peces), es demanaran al contractista els cert ificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloe nt els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

     - Pes específic (UNE-EN 1936) 

     - Coeficient de saturació 

     - Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339) 

     - Coeficient de dilatació tèrmica 

     - Mòdul d'elasticitat 

     - Porositat aparent 

     - Duresa al ratllat (Mohs) 

     - Contingut d'ió sulfat 

     - Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 

     - Gelabilitat 

     - Resistència a la flexió 

     - Comprovació de les característiques geomètri ques sobre 10 peces en cada 

subministrament: 

          - Gruix  

          - Angles 

          - Planor 

          - Rectitud d’arestes 

 En cas de no presentar aquests resultats, o que la  DF  tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 

contractista. 
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 Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es 

podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I A CTUACIONS EN CAS D'I NCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega de ls certificats de 
qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie  completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista. 
 Els resultats dels assaigs sobre totes les peces d e les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d’incompliment, s’ha de repet ir l’assaig, a càrrec del contractista, 
sobre el doble número  de  mostres  del mateix lot,  acceptant-se aquest, quan els resultats 
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfacto ris. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I A CTUACIONS EN CAS D'I NCOMPLIMENT. PAVIMENTS: 

No s’admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corres ponent 

certificat de qualitat del fabricant on es garantei xin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d’identificació complira n les condicions del plec. En cas 
d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’as saig sobre dues mostres mé s del mateix 
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin  satisfactoris. 

En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica,  es repetirà l’assaig  que no compleixi les 

especificacions sobre un total de 10 peces del mate ix lot. Només s’acceptarà el lot, quan els 

resultats obtinguts sobre las 10 peces resultin sat isfactoris. 

 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZR000. 
 
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 al s àlcalis  

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutin ant 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 vin ílics en dispersió 

 - Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomer ant a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments cà rrega-estenedors res istents 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'air e per evaporació del dissolvent 

 - Esmalt gras: Pintura formada per olis secants ba rrejats amb resines dures, naturals o 

sintètiques i dissolvents 

 - Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomera nt 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 dissol vent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura forma da 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 f ormada per copolímers de resines de 

poliuretà fluï dificades i pigmentades. Seca per po limerització mitjançant un catalitzador 
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- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per  resines uretanades 

 - Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, form at per dos components: un enduridor i una 

resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca  per reacció química dels dos components 

 - Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílic s en una emulsió aquosa 

 - Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporac ió del dissolvent 

 - Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resi stents 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 se va aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 

fer có rrer 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):  Inin flamable 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 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 adequ ada 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'a cabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, h a 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 adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a l'impregnació de la superfíc ie 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 d e 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 (INT A 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 recen tment obert, no ha de presentar senyals de 

putrefacció, pells ni materies extranyes. 

 - Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 215 13 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 s eva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 

fer có rrer 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): 
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     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic: 

     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 

- Rendiment:  > 6 m2/kg 

 - Relació volum pigments + càrregues/volum pigment s, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 

80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a ex teriors, 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 plà stica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 ci cles 

- 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'obser ven canvis o defectes 

 Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de co mplir 

 Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de comp lir 

 Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de compli r 

 PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència ade quada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 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 insaponif icable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a la impregnació de la superfí cie 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 fregam ent i al rentat. 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) n i 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 sev a aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uni forme 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 (IN TA 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 
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 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (IN TA 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 insaponif icable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys mode rats 

 - Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectàn cia 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 sev a aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uni forme 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 (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 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 insaponif icable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys peti ts 

 - 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 movimen t (UNE 56-814): Danys moderats   

 - Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Da nys 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 compl ir 

 - 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'aplicaci ó. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la sev a aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uni forme després de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30° C 
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 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys peti ts 

 - Ha de tenir bona resistència química als àcids d iluïts, als hidrocarburs, les sals i als 

detergents. 

 ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a la impregnació de la superfí cie 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 adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a la impregnació de la superfí cie a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininfla mable 

 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 adequ ada 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 adequ ada 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, quer osè) als olis animals i vegetals, a 

l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimeri tzació): 

- 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 
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- Pes específic:  < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PV C):  < 80% 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable. 

- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 - Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plà stica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 ci cles 

- 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'obs erven canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de c omplir 

 - Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de co mplir 

 - Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de comp lir 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ES MALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 

DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 

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 gel ades. 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o env asada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

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 gel ades. 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

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 gel ades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN  PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 

PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE D ISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

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 
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 - Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

 - Toxicitat i inflamabilitat 

 - Proporció de la barreja i temps d'utilització, e n els productes de dos components 

 - Color i acabat, en la pintura plàstica o al làte x i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 

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 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 

 - Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Instruccions d'ús 

 - Temps d'estabilitat de la barreja 

 - Temperatura mínima d'aplicació 

 - Temps d'assecatge 

 - Rendiment teòric en m/l 

 - Color 

 OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà q ue l’ etiquetatge dels envasos contingui 
les dades exigides a les especificacions. 
- El control de recepció de material verificarà que  les caracterí stiques dels materials són 
coincidents amb l’establert en el projecte i plec d e condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest 
control s’estableix en tres punts bàsics: 
     - Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), 
certificat de garantia del fabricant (signat per pe rsona fí sica) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
     - Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de 
qualitat que assegurin el compliment de les caracte rístiques tècniques i les avaluacions 
tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE. 

     - Control de recepció  mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre 

legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà p rescindir dels assaigs de control de 

recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els res ultats dels assaigs corresponents al 

subministrament  rebut, segons control de producció  establert en la marca de qualitat de 

producte. 
- Comprovació de l’estat de conservació  de la pint ura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 
02 26). 

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 
- Recepció  del certificat de qualitat del fabrican t, on constin els resultats dels assaigs 
següents: 
     - Determinació de la finor de mòlta dels pigme nts INTA 16.02.55 (10.57)  
     - Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  
     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1 
     - Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02 .62(9.82)  
     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61( 2.58)  

     - Conservació de la pintura (cada 100 m 2) INTA 16.02.26  
  En cas de no rebre aquests resultats abans del in ici de l’activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà  de  realitzar els assaigs corresponents, al 
seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 
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OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIU RETÀ: 
- Recepció  del certificat de qualitat del fabrican t, on constin els resultats dels assaigs 
següents: 
     - Esmalt sintètic: 
          - Assaigs sobre la pintura líquida: 
               - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
               - Punt d’inflamació INTA 16.02.32A ( 7.61) 
               - Contingut matèria volàtil INTA 16. 02.31A (10.7) 
               - Índex d’anivellament INTA.16.02.89  (9.68)  
               - Índex de despreniments INTA 16.02. 88 
               - Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6 .57)  
          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 
               - Envelliment accelerat INTA 16.06.0 5 (10.74) ó UNE 48071 
               - Resistència a la abrasió d’una cap a UNE 48250 
               - Engroguiment accelerat INTA 16.06. 05 (10.74) ó UNE 48071 
               - Conservació de la pintura INTA 16. 02.26 
     - Esmalt de poliuretà: 
          - Assaigs sobre la pintura líquida: 
               - Punt d’inflamació INTA 16.02.32A ( 7.61) 
               - Índex d’anivellament INTA.16.02.89  (9.68) 
               - Índex de despreniments INTA 16.02. 88 
               - Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6 .57) 
          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 
               - Envelliment accelerat INTA 16.06.0 5 (10.74) ó UNE 48071 
               - Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 
               - Càrrega concentrada en moviment UN E EN ISO 6272-1 
               - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 
               - Resistència a la abrasió d’una cap a UNE 48250 
               - Resistència a agents químics UNE 4 8027 
               - Conservació de la pintura INTA 16. 02.26  
               - Resistència al calor UNE 48033 
  En cas de no rebre aquests resultats abans del in ici de l’activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà  de  realitzar els assaigs corresponents, al 
seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instrucc ions de la DF  i els criteris indicats a 
les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin  degudament etiquetats i /o certificats, 
així com els que presentin mal estat de conservació  i/o emmagatzematge. 
En cas d’observar deficiències en l’estat de conser vació d’ un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s’incrementarà la inspecció, en prim era instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregulari tats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.  
Els assaigs d’identificació han de resultar d’acord  a les es pecificacions del plec i a les 
condicions garantides en el certificat del material . En cas d’incompliment, es realitzarà 
l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acc eptant-ne el conjunt sempre que els dos 
resultats estiguin d’acord a dites especificacions.  
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B966 - PECES CORBES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96617D0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Peça prefabricada de formigó no armat de forma pris màtica, massissa i amb una secció 

transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formig ó 

- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó e n la seva estructura principal i en la seva 

capa superficial 

S'han considerat les formes següents: 

- Recta 

- Corba 

- Recta amb rigola 

- Per a guals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniforme s a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantoname nts ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·le les. 

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferè nc ies significatives respecte de qualsevol 

mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comp rador. 

En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separaci ó entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 

La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçà ria x amplària. 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

Classes en funció  de la resistència climàtica: 

- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorc ió d’aigua 

- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua 

- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de p èrdua de massa desprès de l’assaig glaç -

desglaç;  cap valor unitari > 1,5 

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 

- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta cara cterística 

- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 

- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 

Classes en funció  de la resistència a flexió: 

- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  v alor unitari: >= 2,8 MPa 

- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  v alor unitari: >= 4,0 MPa 

- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  v alor unitari: >= 4,8 MPa 

Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions 

de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segon s aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargàri a nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, 

<= 10 mm 

- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 

     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 m m, <= 5 mm 

     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 m m, <= 10 mm 

- Desviació màxima respecte de la planor i la recti tud en les cares planes i cantells rectes: 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:   ± 1,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:   ± 2 mm 

     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:   ±2,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:   ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigó n. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la segü ent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data d’entrega del producte, quan es produeix aba ns de la considerada com a apta per a l’ús 

- Identificació de les classes en relació a la resi stència climàtica, la resistència a 

l’abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- Identificació del producte 

- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol 

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una uni tat per paquet, o a l’embalatge quan no 

sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent info rmació: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data de producció 

- Data d’entrega del producte, quan es produeix aba ns de la considerada com a apta per a l’ús. 

- Identificació de les classes en relació a la resi stència climàtica, la resistència a 

l’abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el qu e disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a usos interns incloent les premis es de transport públic de Nivell o Classe: 

A1*. * Productes o materials que no necessiten sotm etre's a assaig de reacció al foc (per 

exemple productes o materials de la classe A1 confo rmement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 

modificacions),  

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 

enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissi ó 2000/553/CE, modificada,  

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, c obrint àrees externes de circulació de 

vianants i de vehicles:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- En cada subministrament, es realitzaran els contr ols segü ents: 
     - Inspecció visual del material, identificació  de les marques corresponents (UNE-EN 1339, 
UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les pec es rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 
- P er a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, 
per tal de realitzar els següents assaigs: 
     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
     - Absorció d’aigua (UNE-EN 1340) 
     - Resistència a compressió de testimonis extre ts de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR , o una altra legalment reconeguda a un 
país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaig s de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assa igs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de  qualitat del producte.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instru ccions de la DF  i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339, UNE-EN 1340. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecc ió  visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del cer tificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza  el control geomè tric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’ incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen ob servant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d ’aigua, s’han de complir,  en cada una de 
les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valo r individual indicats a les 
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest re quisit, es podra n realitzar contrassaigs 
sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) proce dents del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt si ambdues resulten conformes a l’especific a’t. 
 
 
B96A - VORADES DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96AUG20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Planxa d’acer treballat a taller, per a fer vorades . 

S'han considerat els materials següents: 

- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 

- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques me càniques i la composició química de l'acer. 

 Les peces han de tenir la forma i dimensions espec ificats a la DT. 

No ha de tenir defectes interns o externs que perju diquin la seva correcta utilització. 

Les peces han de tenir marcada la seva identificaci ó d'acord amb els plànols de taller, així  

com les senyals necessaris per a determinar la seva  posició a l'obra. 

Toleràncies: 

- Llargària de les peces: 

     - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 

     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 

     - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 

     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 

     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 

     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 

     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  a tota la superfície. 

No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni desprenim ents 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 deformac ions, ni esforços no previstos. 

Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte direc te amb el terra i protegit de la 

intempèrie, de manera que no s'alterin les seves co ndicions. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en calien te de aceros para estructuras. Parte 2: 

Condiciones técnicas de suministro de los aceros es tructurales no aleados. 

* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metáli ca con resistencia mejorada a la corrosión 

atmosférica. Condiciones técnicas de suministro. 
 
 
B98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS  
 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para u so como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natura l para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
 
 
B985 - PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B985A700. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peça prefabricada de formigó no armat de forma pris màtica, massissa i amb una secció 

transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formig ó 

- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó e n la seva estructura principal i en la seva 

capa superficial 

S'han considerat les formes següents: 

- Recta 

- Corba 

- Recta amb rigola 

- Per a guals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniforme s a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantoname nts ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·le les. 

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferè nc ies significatives respecte de qualsevol 

mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comp rador. 

En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separaci ó entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

Classes en funció  de la resistència climàtica: 

- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorc ió d’aigua 
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- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua 

- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de p èrdua de massa desprès de l’assaig glaç -

desglaç;  cap valor unitari > 1,5 

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 

- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta cara cterística 

- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 

- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 

Classes en funció  de la resistència a flexió: 

- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  v alor unitari: >= 2,8 MPa 

- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  v alor unitari: >= 4,0 MPa 

- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  v alor unitari: >= 4,8 MPa 

Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions 

de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segon s aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargàri a nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, 

<= 10 mm 

- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 

     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 m m, <= 5 mm 

     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 m m, <= 10 mm 

- Desviació màxima respecte de la planor i la recti tud en les cares planes i cantells rectes: 

     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:   ± 1,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:   ± 2 mm 

     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:   ±2,5 mm 

     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:   ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigó n. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la segü ent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data d’entrega del producte, quan es produeix aba ns de la considerada com a apta per a l’ús 

- Identificació de les classes en relació a la resi stència climàtica, la resistència a 

l’abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- Identificació del producte 

- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol 

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una uni tat per paquet, o a l’embalatge quan no 

sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent info rmació: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data de producció 

- Data d’entrega del producte, quan es produeix aba ns de la considerada com a apta per a l’ús. 
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- Identificació de les classes en relació a la resi stència climàtica, la resistència a 

l’abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el qu e disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 

 - Productes per a usos interns incloent les premis es de transport públic de Nivell o Classe: 

A1*. * Productes o materials que no necessiten sotm etre's a assaig de reacció al foc (per 

exemple productes o materials de la classe A1 confo rmement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 

modificacions),  

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 

enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissi ó 2000/553/CE, modificada,  

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, c obrint àrees externes de circulació de 

vianants i de vehicles:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fab ricant  

 
 
B9G - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9GZ1210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a l'execució de paviments de formigó.  

S'han considerat els materials següents: 

- Pols de marbre 

 - Pols de quars de color 

 - Pols de quars de color gris 

 - Perfil buit de PVC per a paviments de formigó 

 POLS DE MARBRE: 

Additius en pols per a l'acabat de paviments de for migó. 

Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats 

blancs d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com més contínua 

millor. 

Mida dels grans:  <= 0,32 mm 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0 

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Nul 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

Temperatura d'utilització (T):  5°C <= T <= 40°C 

 POLS DE QUARS: 

Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes quí mics catalitzadors de 

l'enduriment i eventualment colorants, per a utilit zar en l'acabat de paviments de formigó. 

El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de  tenir forma arrodonida o polièdrica amb la 

granulometria fina i com més contínua millor. 

El ciment ha de complir amb els requisits establert s a la UNE-EN 197-1 i els establerts a la 

UNE 80305 quan s’utilitzi ciment blanc. 

Els additius han de regular la hidratació del reves timent, plastificar i millorar el procés de 

cura. 

Mida del granulat:  0,7 - 2 mm 

Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg  
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Duresa del granulat (escala de Mohs):  7 

Densitat:  1,5 g/cm3 

 Un cop aplicat sobre una base de formigó fresc en la quantitat i dosificació adient a l'ús, 

no pot formar pols i ha de complir les característi ques següents: 

- Porositat de la base:  <= 3% 

- Pèrdua de pes per fregament (UNE 127-005):  0,3 g /cm2 

- Pèrdua d'alçària per fregament (UNE 127-001):  3 mm 

- Comportament a l'atac d'olis i petrolis:  Ha de r esistir 

 PERFIL BUIT DE PVC: 

Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prè viament al formigonament del paviment i 

formar junts de retracció del formigó. 

Ha de tenir una superfície llisa, un color i un dis seny uniformes i no ha de tenir 

irregularitats. 

Ha de ser recte, de secció constant i no ha de pres entar deformacions que no siguin les 

típiques línies d'una correcta extrusió. 

Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3  

 Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N , 50°C/h):  >= 80°C 

 Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950° C, 4 h):  <= 14% 

 Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm 2 

Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110% 

 Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141):  >= 1  kgm 

 Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esque rdes ni desmoronament 

 Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2% 

 Toleràncies: 

- Gruix:  ± 0,5 mm 

- Alçària:  ± 1 mm 

 - Pes:  ± 5% 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

POLS DE MARBRE: 

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alteri n les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie, sense contacte directe amb el terreny 

i de manera que no s'alterin les seves característi ques. 

POLS DE QUARS: 

En el sac hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net 

 - Data de preparació 

 - Distintiu de qualitat, si en té 

 Subministrament i emmagatzematge: De manera que no  s'alterin les seves condicions. 

PERFIL BUIT DE PVC: 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie, sense contacte directe amb el terreny 

i de manera que no s'alterin les seves característi ques. 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1 - BARANES I AMPITS 
BB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB12IV02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 

S'han considerat els tipus de baranes següents: 

- De perfils buits d'acer 

 - De perfils IPN 

 BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes s uperficials. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils han d e complir el que s'especifica a la 

documentació tècnica del projecte. 

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per  arc o per resistència). 

S'admet també la unió amb cargols autoroscants en e l cas que el perfil tingui plecs fets 

especialment per a allotjar les femelles dels cargo ls. 

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no so lidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 

sotmesos a les condicions de carga més desfavorable s, la fletxa sigui < L/250. 

La disposició dels barrots serà de tal manera que n o ha de permetre el pas a cap punt, d'una 

esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 

Els muntants han de portar incorporats els disposit ius d'ancoratge previstos al projecte. 

Toleràncies: 

- Llargària del perfil:  ± 1 mm 

 - Secció del perfil:  ± 2,5% 

 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Torsió del perfil:  ± 1°/m 

 - Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

 BARANES DE PERFILS IPN: 

Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en 

calent. 

La separació entre muntants ha de ser <= 2 m 

Les dimensions del tub i dels muntants han de ser l es especificades en el projecte. 

Les superfícies dels perfils han de ser llises, uni formes i sense defectes superficials. 

El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la  seva llargària. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homoge ni i sense discontinuïtats a la capa de 

zinc.  

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 

galvanitzar. 

 Tipus d'acer:  S275JR 

Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
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Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra amb les condicions 

exigides i amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els fo cus d'humitat i de les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

BARANES DE PERFILS IPN: 

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de  portar gravades en relleu les sigles del 

fabricant i el símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els fo cus d'humitat i de les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
Per a cada subministrament que arribi a l’obra, cor responent a un mateix tipus de malla, el 
control serà:  
- Inspecció visual del material subministrat, en es pecial l’aspecte del recobriment 
galvanitzat. 
- Recepció  del certificat de qualitat del fabrican t, on es garanteixen les condicions 
exigides al plec amb els assaigs corresponents a la  classificació de la barana ( UNE 85238). 
     - Assaigs estàtics 
     - Assaigs dinàmics 
     - Assaigs de seguretat 
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents  controls (UNE-EN ISO 1461). 
     - Massa de recobriment (mètode magnètic)  
     - Assaig d’adherència del  
     - Comprovació geomètrica 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR , o una altra legalment reconeguda a un 
país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaig s de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assa igs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de  qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran les baranes sense certificat de qua litat, o les classificades com NO APTES, 
segons UNE 85240. 
L’aspecte visual del recobriment i el resultat dels  assaigs d’adherè ncia i massa del 
galvanitzat han de ser conformes a les especificaci ons del plec.  
Les comprovacions geomètriques han de resultar conf ormes a les especificacions de la DT amb 
les tolerà ncies especificades. En cas contrari, es  rebutjaran les peces defectuoses 
incrementant-ne el control sobre el doble de les mo stres previstes, sense que hagin 
d’aparèixer incompliments per tal d’acceptar el lot  corresponent. 
 
 
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1 - VIDRES PLANS 
BC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Vidre format per varies llunes unides per calandrat ge i fusió en autoclau d'una làmina de 

butiral de polivinil intercalada, capaç  de proporc ionar una protecció contra atacs manuals o 

de projectils. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les llunes que formen el vidre no han de tenir defe ctes superficials (de planimetria a les 

llunes no trempades, de paral· lelisme en les seves  cares, d'ondulacions, d'incrustacions, 

ratlles, esquerdes, etc.). 

No ha de tenir defectes en la massa detectables a s imple vista (d'homogeneïtat, de 

vitrificació , de recuita, inclusions gasoses, etc. ). 

El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni ta ques produïdes per l'adherència deficient 

de les parts components. 

Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 

 VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT: 

Ha d'estar homologat segons la "ORDEN de 13 de marz o de 1986" com a resistent a l'impacte 

manual amb la categoria indicada (A o B). 

Resistència a l'impacte (assaigs segons ORDEN 13/3/ 1986): 

- Categoria A: 

     - Impacte no concentrat d'energia alta:  Ha de  complir 

- Categoria B: 

     - Impacte no concentrat d'energia alta:  Ha de  complir 

     - Impacte concentrat d'energia baixa:  Ha de c omplir 

     - Impacte concentrat d'energia alta:  Ha de co mplir 

     - Impacte de pedra i "coctel molotov":  Ha de complir 

     - Assaig d'ebullició:  Ha de complir 

VIDRE AMB UNA LLUNA TREMPADA: 

Toleràncies: 

- Planor de la lluna trempada: 

     - Superfície <= 0,5 m2:  ± 2 mm/m 

     - Superfície > 0,5 m2:  ± 3 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alteri n les seves característiques. 

Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniq ues (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 

contra les accions quími ques (impressions i altera cions d'adherència entre les llunes i la 

làmina de butiral de polivinil, produïdes per la hu mitat). 

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a mà xim i amb un pendent del 6% respecte de 

la vertical. 

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjança nt intercaladors i recolzat sobre 

travessers de fusta o d'un material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra,  amidada segons les especificacions de la 

DT. 

S'han de considerar les respectives dimensions d'ac ord amb els criteris següents: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/u nitat 

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas  que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran  de obligado cumplimiento las 

especificaciones técnicas de los tipos de blindajes  transparentes o translúcidos para su 

homologación por el Ministerio de Industria y Energ ía. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component de les obertures  del tancament exterior d’un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats següents: 

- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 

- Factor solar 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 

- Inspecció visual del material a la seva recepció.  

- Abans de començar l’ obra,  si varia el subminist rament, i  per cada tipus diferent que 

arribi a l’obra, es demanaran al contractista els c ertificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloe nt els resultats dels a ssaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat: 
     - Duresa al ratllat (Mohs) 
     - Coeficient de transmisió tèrmica 
     - Característiques geomètriques 

 En cas de no presentar aquests resultats, o que la  DF  tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs s obre el material rebut, a càrrec del 

contractista. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR , marcatge  CE o altre legalment reconeguda 
a un país de la UE, es pot prescindir de la present ació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instrucc ions de la DF  i els criteris indicats a 
les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega de ls certificats de 
qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie  completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista. 
 Els resultats dels assaigs sobre totes les peces d e les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d’incompliment, s’ha de repet ir l’assaig, a càrrec del contractista, 
sobre el doble número  de  mostres  del mateix lot,  acceptant-se aquest, quan els resultats 
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfacto ris. 
 
 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB18400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a t ransport i distribució d’aigua a pressió a 

temperatures fins a 40°C. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europ ea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondul acions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 

ni d'altres defectes. 

Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicula rment a l'eix. 
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Els tubs han d’anar marcats regularment al llarg de  la seva longitud (amb una separació  entre 

marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de  tal manera que el marcat no provoqui punts 

d’iniciació de fissures, o altres tipus de falles i  que el emmagatzematge, exposició a la 

intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n’afectin a la llegibilitat. 

La informació mínima requerida ha de ser la següent : 

- Referència a la norma EN 12201 

- Identificació del fabricant 

- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), ex pressats en mm 

- Sèrie SDR a la que pertany 

- Material i designació normalitzada 

- Pressió nominal en bar 

- Període de producció (data o codi) 

Les bobines han d’anar marcades seqüencialment, amb  la llargària en metres, que indicarà la 

llargària romanent sobre la bobina  

El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes b laves, com a indicació de la seva aptitud 

per a ús alimentari. 

Pressió de treball en funció de la temperatura util ització (T=temperatura utilització, 

Pn=pressió nominal): 

0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 

20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 

30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn 

Índex de fluïdesa: 

- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):   0,2 g/10 min a 1,4 g/10 

min 

- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg du rant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+ 

Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+-------------------------------------------------- ------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦- -----¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
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¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+-------------------------------------------------- ------------+ 

Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
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¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+ 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord a mb la UNE-EN 12201-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 

El tub subministrat en rotlles ha d’enrotllar-se de  tal manera que es previngui la deformació 

localitzada. 

El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de se r inferior a 18 vegades el diàmetre 

nominal. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.  

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sob re superfícies planes i l'alçària de la 

pila ha de ser <= 1,5 m. 

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobr e superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalizació n en materiales plásticos para conducción 

de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalizació n en materiales plásticos para conducción 

de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalizació n en materiales plásticos para conducción 

de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en ma teriales plásticos para el suministro de 

combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2:Tu bos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m,  de forma indeleble i ben visible les dades 

següents: 

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 

- Nom o marca del fabricant 

- Per a tubs dn<=32 mm 

     - Dià metre exterior nominal x gruix paret 

- Per a tubs dn>32 mm 

     - Diàmetre exterior nominal, dn 

     - SDR 

- Grau de tolerància 

- Material i designació 

- Informació del fabricant que permeti la traçabili tat del producte 

- Referència al fluid intern que transporta el tub 

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d’ identificació grogues 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les c aracterístiques tè cniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció dels materials i lloc d’empla çament. 
- Contrastar la documentació  amb els materials i a mb els requeriments de la instal·lació 
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i ac cessoris). 
- Realització d’ informe amb els resultats del cont rol efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb  els requeriments del projecte. 
 
 
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLU IDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB1805. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriment s aïllants de tubs (colzes, derivacions, 

reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'e dificació i d'urbanització per a la total 

execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyi n. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característique s 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 co nstar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries p er a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en fun ció dels fluids que transportin. 

 
 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUID S 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB1805. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Conjunt d'elements especials per a l'execució de co nduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 

 - Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i  subjecció, cintes adhesives, etc.) 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de 

fer disminuir les característiques prò pies del con junt de la instal·lació en cap de les seves 

aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries p er a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en fun ció dels fluids que transportin. 

 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
BHNT - LLUMS DEL TIPUS UP-LIGHT AMB LÀMPADES HALÒGE NES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llums per a exteriors, per a encastar a terra, amb làmpades fluorescents, halògenes o de 
descàrrega. 
S’han contemplat els següents tipus de llums: 
- Llums per a encastar en paviments de terra 
- Llums per a encastar en paviments durs 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense de fectes. 
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que  puguin, durant la instal·lació, ú s normal 
o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o p els elements de la instal·lació que 
l’envolten. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construï t de manera que pugui 
suportar, sense precaucions especials, les condicio ns d’ús, muntatge i manteniment. 
Ha d’estar formada per un cos d’acer inoxidable, ma rc de tancament d’acer inoxidable, vidre 
trempat, junt d’estanquitat d’EPDM entre el vidre i  el cos per a garantir el grau 
d’estanquitat, portalàmpades, òptica, premsaestopa per a la entrada de cables, transformador 
(si és el cas) o equíp elèctric auxiliar (en làmpad es des descàrrega) i regletes de connexió. 

Els borns de connexió han d'estar marcats o numerat s. 

Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra” 

Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives 

a la posició prevista, han de ser autoextingibles. 
La lluminària ha d’estar dissenyada i construïda de  manera que un cop instal·lada i cablejada 
per a un ús normal, així com en les operacions norm als de manteniment, les parts elè 
ctricament actives siguin inaccessibles. 
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Tots els components de l’equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la 
corrosió. Han de ser compatibles entre sí, i compat ibles amb el tipus i potència de la làmpada 
o làmpades que admet la lluminària. 
En cas de fallada, cap component de l’equip elèctri c, ha d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els passos de cables per l’interior de la lluminàri a han de ser llisos, exempts d’arestes 
vives, aspreses, rebaves i anàlegs, que puguin prov ocar l’abrasió de la coberta o de 
l’aïllament del cablejat. 
No hi poden haver cargols amb punta o d’altres elem ents similars que penetrin a dintre dels 
passos de cables. 
El cablejat intern ha d’estar fet amb conductors de l tipus, qualitat i secció  adequats, de 
manera que pugui suportar la potència d’entrada en ús normal.  
L’aïllament ha de ser d’un material capaç de suport ar la tensió i la temperatura màxima a la 
que pugui estar sotmès, sense que afecti a la segur etat i mentre que estigui correctament 
instal·lat i connectat a la xarxa d’alimentació. 
Si la lluminària ve cablejada de fàbrica, aleshores  han d’ estar fetes totes les connexions 
internes, i únicament hi ha d’haver accessibles els  borns de connexió a la xarxa. 
En el cablejat intern, el conductor de color verd-g roc s’ha de fer servir únicament per a les 
connexions de terra. La resta de conductors han de seguir el codi de colors normalitzats, es a 
dir, el conductor neutre ha de ser de color blau cl ar, i els conductors de fase poden ser de 
color marró, gris o negre. 

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica , torsió i resistència mecànica. 
Tensió nominal d'alimentació (transformador):  230 V 

Freqüència:  50 Hz 
 Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-679 

Aïllament (REBT):  Classe I 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisit os generales y ensayos. 

* UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requis itos particulares. Sección 2: Luminarias 

empotradas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble,  hi ha d’ haver marcada la següent 
informació: 

Marques que s'han de veure durant la substitució de  les làmpades i ser visibles des de 

l'exterior de la lluminà ria o darrera de la tapa q ue s'hagi de treure al substituir les 

làmpades i amb les làmpades tretes: 

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpa des que admet la lluminària 

Marques que s'han d'observar durant la instal·lació  de la lluminària i han de ser visibles des 

de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva 

instal·lació: 

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabri cant o del nom del venedor responsable) 

- Tensió o tensions assignades en volts 
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- Número de model del fabricant o referència del ti pus 

- Marcat del borns 
- Símbol normalitzat per al muntatge de la lluminà ria directament sobre superfícies 
inflamables. (triangle equilater invertit amb la ll etra F al seu interior) 

Marques que s'han de veure després de la instal·lac ió de la lluminà ria i han de ser visibles 

des de l'exterior, tant quant la lluminària està mu ntada o instal·lada amb les làmpades en 

posició com en l'ús normal: 

- Temperatura ambient assignada màxima 

- Xifres del codi del grau de protecció IP 

- Distància mínima als objectes il·luminats 

A l'embalatge hi han de constar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tensió nominal d'alimentació 

 - Número de model o referència tipus 

 - Potència nominal 

 El fabricant ha de lliurar la documentació tècnica  necessària per al muntatge de l’aparell. 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de cara cterístiques tècniques i homologacions dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció i identificació dels material s 
- Verificació de les característiques de les llumin àries 
- Verificació dels equips auxiliars 
- Verificar sistema de manteniment i conservació 

- Realització i emissió d’ informes amb resultats d e controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil  equips d’igual característiques, excepte 
que DF  estipuli quantitats superiors. 
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament d e llum natural es comprovarà la correcta 
regulació  de cadascuna de les llumeneres.   

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebu tjat tot o part del material de la partida. 
 
 
BHNZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bastiment d'alumini injectat i tub de PVC per a la formació de caixa d'encast de llums up-
light. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense de fectes. 
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que  puguin, durant la instal·lació, ú s normal 
o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o p els elements de la instal·lació que 
l’envolten. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construï t de manera que pugui 
suportar, sense precaucions especials, les condicio ns d’ús, muntatge i manteniment. 

Els dispositius de suport i fixació han de ser mecà nics i regulables. 
Tots els materials necessaris per a un sistema de f ixació donat han de ser compatibles entre 
si, i compatibles amb el carril i els accessoris qu e han de suportar. 
Els passos de cables a través del tub de PVC han d’ estar fets amb premsaestopes, per tal de 
garantir el grau de protecció de l’envoltat en aque st punt. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 

següents: 
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- Material 

- Tipus 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BHU - LÀMPADES 
BHUA - LÀMPADES HALÒGENES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmpades halògenes. 
Es contemplen els següents tipus de làmpades: 
- Làmpades halògenes lineals 
- Làmpades halògenes de doble envolvent 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les làmpades han d’ estar formades per un tub de qu ars i un casquet normalitzat per al 
connexionat i la subjecció de la làmpada. 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense de fectes. Queda expressament prohibit l’ús de 
làmpades amb el tub o el casquet defectuosos. 
El casquet de la làmpada ha de complir les especifi cacions de la norma UNE-EN 60061. 
Posició de funcionament:  Universal 
Temperatura de color:  3000 K 
LÀMPADES HALÒGENES LINEALS: 
Diàmetre màxim de l’ampolla:  11 mm 
Tipus de casquet: 
- Potència < 2000 W:  R7s 
- Potència 2000 W:  Fa 4 
Característiques dimensionals i funcionals: 
+-------------------------------------------------- --------------------------+ 
¦Potència (W)                  ¦   60   ¦  100   ¦   150  ¦   150   ¦   200  ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------------¦ 
¦Llargària màxima amb casquet  ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦ 
¦ inclòs(mm)                   ¦  78,3  ¦  78,3  ¦  78,3  ¦  117,6  ¦  78,3  ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------------¦ 
¦Distància entre contactes (mm)¦74,9±1,6¦74,9±1,6¦7 4,9±1,6¦114,2±1,6¦74,9±1,6¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------------+ 
+-------------------------------------------------- ---------+ 
¦   200   ¦   300   ¦   500   ¦  1000   ¦  1500   ¦   2000   ¦ 
¦-------------------------------------------------- ---------¦ 
¦  117,6  ¦  117,6  ¦  117,6  ¦  189,1  ¦  254,1  ¦   334,3  ¦ 
¦-------------------------------------------------- ---------¦ 
¦114,2±1,6¦114,2±1,6¦114,2±1,6¦185,7±1,6¦250,7±1,6¦   334,4  ¦ 
+-------------------------------------------------- ---------+ 
Característiques fotomètriques: 
+-------------------------------------------------- ----------------------+ 
¦Potència (W)                    ¦   60  ¦  100  ¦  150  ¦  150  ¦  200  ¦ 
¦-------------------------------------------------- ----------------------¦ 
¦Flux lluminós (lm)              ¦  810  ¦ 1600  ¦ 2400  ¦ 2250  ¦ 3400  ¦ 
¦-------------------------------------------------- ----------------------¦ 
¦Rendiment lluminós (lm/W)       ¦  13,5 ¦   16  ¦   16  ¦   15  ¦   17  ¦ 
+-------------------------------------------------- ----------------------+ 
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+-----------------------------------------------+ 
¦  200  ¦  300  ¦  500  ¦ 1000  ¦ 1500  ¦ 2000  ¦ 
¦-----------------------------------------------¦ 
¦ 3520  ¦ 5600  ¦ 9900  ¦ 24200 ¦ 36300 ¦ 48400 ¦ 
¦-----------------------------------------------¦ 
¦ 17,6  ¦ 18,7  ¦ 19,8  ¦ 24,2  ¦ 24,2  ¦ 24,2  ¦ 
+-----------------------------------------------+ 
LÀMPADES HALÒGENES DE DOBLE ENVOLTURA: 
Ha de tenir el tub que conté el filament envoltat p er una ampolla de vidre. 
El casquet de la làmpada ha de ser del tipus Edison . 
L’ampolla interior no pot estar tocant a l’exterior . S’ha de mantenir en la seva posició 
exclusivament agafada pels contactes dels extrems. 
Tipus de casquet: 
- Potència <= 150 W:  E-27 
- Potència >= 500 W:  E-40 
Diàmetre màxim de l’ampolla: 
- Potència <= 150 W:  33 mm 
- Potència >= 500 W:  38 mm 
Característiques dimensionals i funcionals: 
+-------------------------------------------------- --------------------------+ 
¦Potència(W)                       ¦  60  ¦ 100  ¦ 150  ¦ 500  ¦ 1000 ¦ 2000 ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------------¦ 
¦Llargària màxima amb casquet      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦inclòs (mm)                       ¦ 103  ¦ 103  ¦ 103  ¦ 220  ¦ 260  ¦ 300  ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------------------------¦ 
¦Distància des del centre del tub  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦de quars al contacte central del  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦casquet (mm)                      ¦  74  ¦  74  ¦  74  ¦  141 ¦  156 ¦ 182,5¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------------+ 
Característiques fotomètriques: 
+-------------------------------------------------- ------------------------+ 
¦Potència (W)                    ¦  60  ¦ 100  ¦ 15 0  ¦ 500  ¦ 1000 ¦ 2000 ¦ 
¦-------------------------------------------------- ------------------------¦ 
¦Flux lluminós (lm)              ¦ 840  ¦ 1600 ¦ 25 50 ¦ 10250¦ 24000¦ 50000¦ 
¦-------------------------------------------------- ------------------------¦ 
¦Rendiment lluminós (lm/W)       ¦  14  ¦  16  ¦  1 7  ¦ 20,5 ¦  24  ¦  25  ¦ 
+-------------------------------------------------- ------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Cada làmpada ha d’anar en la seva capsa. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

* UNE-EN 60061-1:1996 Casquillos y portalámparas, j unto con los calibres para el control de la 

intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 1: Casq uillos. 

* UNE-EN 60432-1:2001 Requisitos de seguridad para lámparas incandescentes. Parte 1: lámparas 

de filamento de volframio para uso doméstico y alum brado general similar 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

- Nom del fabricant 
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 - Potència nominal 

 - Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmp ada 

- Tipus de làmpada 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de cara cterístiques tècniques i homologacions dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció i identificació dels material s 
- Verificació de les característiques de les llumin àries 
- Verificació dels equips auxiliars 
- Verificar sistema de manteniment i conservació 

- Realització i emissió d’ informes amb resultats d e controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil  equips d’igual característiques, excepte 
que DF  estipuli quantitats superiors. 
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament d e llum natural es comprovarà la correcta 
regulació  de cadascuna de les llumeneres.   

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebu tjat tot o part del material de la partida. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ1 - BANCS 
BQ11 - BANCS DE FUSTA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Bancs de fusta tropical pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de 

fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l' estructura amb cargols passadors de pressió 

cadmiats, de cap esfèric. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desp reniments del recobriment. 

L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintur a sintètica, amb una capa prèvia de 

preparació. 

L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb u na mà de pintura antioxidant i dues 

d'esmalt. 

Les bases de les potes han de tenir espàrrecs rosca ts per a l'ancoratge. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superfici als. 

Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm 

 Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 20 mm 

 - Separació entre llistons:  ± 1,5 mm 

- Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no acumula tius) 

- Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalats. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i 

en llocs protegits d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant . 
- Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Comprovacion s geomètriques i de dimensions.  
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobrim ents i/o pintura. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat de ls elements subministrats. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran elements de mobiliari urbà  que inc ompleixin alguna de les condicions 
indicades o que arribin a l’obra sense el certifica t de garantia corresponent. 
 
 
BQ13 - BANCS DE PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Banc prefabricat d’aspecte semblant a la pedra natu ral, obtingut per un procés d’emmotllament 
d’una mescla de ciment, granulats seleccionats i, e ventualment, additius i/o colorants, per 
anar ancorat a la paret. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir la cara plana i les arestes rectes. 

No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials. 

Les armadures de reforç no s'han de veure en cap de  les cares. 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 4 mm 

 - Fletxa de les arestes:  ± 0,1% 

 - Planor:  ± 2 mm 

 - Balcaments:  ± 1 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalats. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant . 
- Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Comprovacion s geomètriques i de dimensions.  
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- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobrim ents i/o pintura. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat de ls elements subministrats. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran elements de mobiliari urbà  que inc ompleixin alguna de les condicions 
indicades o que arribin a l’obra sense el certifica t de garantia corresponent. 
 
 
BQ2 - PAPERERES 
BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Papereres trabucables de planxa pintada amb base pe rforada, vores arrodonides i suports de 

tub. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebo rdonada doblement a la part superior i de 

planxa perforada a  la base. Ha de tenir uns reforç os en els punts de subjecció dels suports. 

Els suports han de tenir elements que permetin el g ir de la paperera i una tanca per a 

bloquejar-la. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desp reniments del recobriment. 

Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant  i dues d'esmalt. 

Els tubs de suport han de tenir la llargària adequa da per tal que, en encastar-los a la base 

d'ancoratge, la part  superior de la paperera quedi  a 80 cm del terra. 

El punt de rotació de la paperera respecte al supor t ha d'estar situat en el seu terç 

superior. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superfici als. 

Alçària:  50 cm 

  Tipus d'acer:  S235JR 

Gruix de la planxa metàl·lica:  1 mm 

Gruix de la planxa perforada:  1 mm 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 10 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalades. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i 

en llocs protegits d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant . 
- Inspecció visual del material a la seva recepció.  
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- Comprovacion s geomètriques i de dimensions.  
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobrim ents i/o pintura. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat de ls elements subministrats. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran elements de mobiliari urbà  que inc ompleixin alguna de les condicions 
indicades o que arribin a l’obra sense el certifica t de garantia corresponent. 
 
 
BQ4 - PILONS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó. 

Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràct ils, amb mecanismes hidràulics o manuals. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desp reniments del recobriment. 

 Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots el s accessoris necessaris per a la seva 

instal·lació. 

Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de 

retracció. Han de portar tots els accessoris necess aris per a la connexió amb els mecanismes 

de regulació. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalats i protegits. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el 

terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Recepció del certificat de garantia del fabricant . 
- Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Comprovacion s geomètriques i de dimensions.  
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobrim ents i/o pintura. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat de ls elements subministrats. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran elements de mobiliari urbà  que inc ompleixin alguna de les condicions 
indicades o que arribin a l’obra sense el certifica t de garantia corresponent. 
 
 
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES COR RECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS 
SUPERFICIALS 
BR34 - ESMENES BIOLÒGIQUES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR34J000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics 

 - Bioactivador microbià 

 BIOACTIVADOR MICROBIÀ: 

Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes l atents, matèria orgànica i adob sobre una 

matriu orgànica de turba negre. 

Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22% 

 Contingut de microorganismes:  2800 milions/g 

 Contingut de matèria orgànica:  30% 

 Grandària màxima:  2 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En envasos tancats i precintats. 

Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les tem peratures exteriors extremes i els focus 

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

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar marcades de forma indeleble i ben vis ible les dades següents: 

- Designació del producte que conté 

 - Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net 

 - Estat físic 

 - Composició química 

 - Solubilitat 

 - Reacció 

 - Riquesa 

 OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del material subministrat, compr ovant la correcte identificació  tal i com 

s’indica a les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d’acord a le s condicions especificades, i si és el cas, 

dels documents acreditatius de la disposició de l’e tiqueta ecològica europea. 

- Abans de començar l’aportació de terres i substra ts per a jardineria, i amb una freqüè ncia 

de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs correspone nts a l’anàlisi estàndard de terra vegetal, 

amb la determinació de: 

     - Rang de textures pel mètode granulomètric pe r sedimentació discontínua. 
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     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mèto de de fotometria de flama. 

     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova  prèvia de salinitat). 

     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anà lisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 

Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instrucc ions de la DF  i els criteris indicats a 
les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 

No s’ acceptaran materials que no arribin correctam ent identificats i acompanyats del 

certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions 

exigides al plec de condicions tècniques. 

 
 
BR36 - ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR361100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Solució aquosa de polímers sintètics de base acríli ca, per a l'estabilització de terres per 

aglomeració de les seves partícules. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser transparent, viscós i inodor. 

Ha de ser hidropermeable. 

No ha de tenir efectes al·lèrgics per la pell ni le s mucoses dels operaris. 

No ha d'alterar els processos biològics de la micro fauna. 

No ha d'afectar a peixos, avifauna, ni altres anima ls superios que poguessin patir 

contaminació per deriva del producte o arrossegamen t. 

Viscositat:  Aprox. 50000 cps 

 pH:  6 

 Toxicitat:  No tòxic 

 Càrrega elèctrica:  Aniònica 

 Toleràncies: 

- pH:  ± 1 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En llaunes hermètiques i segellade s amb el precinte corresponent. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seve s característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BR3A - ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3A7000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Adob mineral sòlid per al condicionament químic del  sòl. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Adobs simples: 

      - Nitrat càlcic 15% GR 

     - Sulfat amònic 21% GR 

     - Nitrat amònic 33,5% GR 

     - Superfosfat de calç 18% GR 

     - Superfosfat de calç 45% GR 

     - Sulfat potàsic 50-52% Crs 

- Adobs binaris: 

      - Nitrat potàsic (13-0-46%) GR 

     - Fosfat biamònic (13-46-0%) GR 

- Adobs ternaris: 

      - (12-12-17% 2MgO) GR 

     - (15-5-20% 2MgO) GR 

     - (20-5-10% 3,2MgO) GR 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir elements ni matèries que puguin perj udicar les plantacions. 

Estat físic: 

- GR:  Sòlid granulat 

- CrS:  Sòlid cristal·lí 

Riquesa (Percentatge expressat en p/p): 

- Nitrat càlcic 15% GR:  >= 15% N 

- Sulfat amònic 21% GR:  >= 21% N 

- Nitrat amònic 33,5% GR:  >= 33,5% N 

- Superfosfat de calç 18% GR:  >= 18% P2O5 

- Superfosfat de calç 45% GR:  >= 45% P2O5 

- Sulfat potàsic 50-52% Crs:  >= 50-52% K2O 

- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR:  >= 13% N i 46% K2O  

- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR:  >= 13% N i 46% P2 O5 

- (12-12-17% 2MgO) GR:  >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2 O+2MgO 

- (15-5-20% 2MgO) GR:  >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+ 2MgO 

- (20-5-10% 3,2MgO) GR:  >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2 O+3,2MgO 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alteri n les seves característiques. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar marcades de forma indeleble i ben vis ible les dades següents: 

- Designació del producte que conté 

 - Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net 

 - Estat físic 

 - Composició química 

 - Solubilitat 

 - Reacció 

 - Riquesa 

 OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del material subministrat, compr ovant la correcte identificació  tal i com 

s’indica a les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d’acord a le s condicions especificades, i si és el cas, 

dels documents acreditatius de la disposició de l’e tiqueta ecològica europea. 

- Abans de començar l’aportació de terres i substra ts per a jardineria, i amb una freqüè ncia 

de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs correspone nts a l’anàlisi estàndard de terra vegetal, 

amb la determinació de: 

     - Rang de textures pel mètode granulomètric pe r sedimentació discontínua. 

     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mèto de de fotometria de flama. 

     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova  prèvia de salinitat). 

     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anà lisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 

Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instrucc ions de la DF  i els criteris indicats a 
les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 

No s’ acceptaran materials que no arribin correctam ent identificats i acompanyats del 

certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions 

exigides al plec de condicions tècniques. 

 
 
BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3PAN00,BR3P2250. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Terres, substrats i mulch per al condicionament del  sòl. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terra vegetal 

- Terra àcida 

- Terra volcànica 

- Escorça de pi 

- Encoixinament per a hidrosembra 

TERRA VEGETAL: 

No ha de tenir elements estranys ni llavors de male s herbes. 

La terra no adobada ha de ser natural, provinent de  la capa superficial d'un terreny i amb un 

alt contingut de matèria orgànica. 

La terra adobada ha de ser natural, provinent de la  capa superficial d'un terreny i amb 

incorporació d'adobs orgànics. 
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Mida dels materials petris:  <= 20 mm 

 Mida dels terrossos: 

- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 

- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm 

 Composició granulomètrica: 

- Sorra:  50 - 75% 

- Llim i argila:  < 30% 

- Calç:  < 10% 

- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10% 

 Composició química: 

- Nitrogen:  1/1000 

- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 

- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 

- pH:  6 <= pH <= 7,5 

 TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA: 

Terra natural provinent de la capa superficial d'un  bosc de plantes acidòfiles. 

Composició granulomètrica: 

- Sorra:  50 - 75% 

- Llim i argila:  < 30% 

- Calç:  < 10% 

- Matèria orgànica:  > 4% 

 Composició química: 

- Nitrogen:  1/1000 

- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 

- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 

- pH:  5 <= pH <= 6,5 

 TERRA VOLCÀNICA: 

Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abo cador. 

Granulometria:  4 - 16 mm 

 Calç:  < 10% 

 Densitat aparent seca:  680 kg/m3 

 ESCORÇA DE PI: 

Escorça de pi triturada i completament fermentada. 

Calç:  < 10% 

 pH:  6 

 Densitat aparent seca:  230 kg/m3 

 ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 

Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lu losa desfibrada, palla de cereal triturada 

i paper reciclat. 

No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvo lupament de les llavors. 

Grandària màxima:  25 mm 

 Composició: 

- Cel·lulosa desfibrada:  40% 

- Palla de cereal:  50% 

- Paper reciclat:  60% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 

Subministrament: En sacs o a granel. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seve s característiques. 

ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 

Subministrament: En bales empaquetades. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seve s característiques. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Als sacs hi han de figurar les següents dades: 

- Identificació del producte 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net 

 OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del material subministrat, compr ovant la correcte identificació  tal i com 

s’indica a les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d’acord a le s condicions especificades, i si és el cas, 

dels documents acreditatius de la disposició de l’e tiqueta ecològica europea. 

- Abans de començar l’aportació de terres i substra ts per a jardineria, i amb una freqüè ncia 

de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs correspone nts a l’anàlisi estàndard de terra vegetal, 

amb la determinació de: 

     - Rang de textures pel mètode granulomètric pe r sedimentació discontínua. 

     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mèto de de fotometria de flama. 

     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova  prèvia de salinitat). 

     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anà lisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, 

Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instrucc ions de la DF  i els criteris indicats a 
les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 

No s’ acceptaran materials que no arribin correctam ent identificats i acompanyats del 

certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions 

exigides al plec de condicions tècniques. 

 
 
BR4 - ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4U1K00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

 - Palmeres i palmiformes 

 - Arbusts 

 - Plantes de petit port 

- Llavors de barreges de cespitoses 

- Pans d’herba de barreges de cespitoses 
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S'han considerat les formes de subministrament segü ents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- Amb pa de terra 

- Llavors 

- Pa d'herba 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acred itat i legalment reconegut o, en tot cas, 

en empreses de reconeguda solvència. 

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a 

què pertanyin, i si es el cas també respecte al cul tivar. 

Les plantes han d’haver estat cultivades d’acord am b les necessitats de l’espècie o cultivar, 

edat i localització. 

Han d’haver rebut una adequada formació (poda, reta ll, pinçament, asprada, etc). 

La qualitat de la part aèria de les plantes ha de c omplir les especificacions de l’article 

4.4.2 de la norma NTJ 07A. 

La qualitat de la part subterrània de les plantes h a de complir les especificacions de 

l’article 4.4.3 de la norma NTJ 07A. 

L’espècie vegetal ha de complir la legislació vigen t sobre sanitat vegetal , especialment pel 

que fa al control d’organismes nocius de quarantena , així com d’altres plagues i malalties que 

puguin afectar la qualitat i valor d’utilització de l material vegetal. 

Les espècies que legalment estiguin regulades, han d’anar acompanyades del passaport sanitari. 

No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva  part aèria o radical, ni símptomes 

d’haver-los patit anteriorment. 

Quan el subministrament és amb arrel nua,  han de p resentar un sistema radical ben ramificat, 

la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la 

part subterrània. L es arrels han de presentar tall s nets i recents sense ferides ni 

macadures. No es recomanable que hi hagin arrels se ccionades de diàmetre superior a 3 cm en 

els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa d e terra, les arrels han de tenir el pa de 

terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Els pans de terra han d’estar protegits amb materia ls que es puguin degradar abans d’un any i 

mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacio ns a les plantes. El pa de terra ha d’estar 

intacte, compacte i ple d’arrels. 

La planta ha de tenir les mides d’alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 

contenidor, que s’indiquin a la unitat d’obra. La v erificació d’aquestes dades s’ha de fer 

d’acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la r amificació i la frondositat pròpies de la 

seva espècie i mida. 

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 

mateix. 

El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie -varietat, segons l'època. 

Les coníferes han d'estar totalment ramificades des  de la base, segons l’hàbit de creixement 

de la espè cie-varietat. 

ARBRES PLANIFOLIS: 

La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 

Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre tota l es la suma dels perímetres individuals. 

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa d e terra, les arrels han de tenir el pa de 

terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 

Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra  x 0,7 
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- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de t erra x 1,2 

 No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre 

del tronc. 

PALMERES I PALMIFORMES: 

L’estípit ha de tenir la forma i l’estructura pròpi es de la seva mida. Si son palmeres 

unicaules, l’estí pit ha de ser recte i vertical. 

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tr onc. L’estípit no ha de tenir 

estrangulacions. 

Tindrà una senyal que indiqui la orientació Nord en  el seu lloc de cultiu original. 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m  per sobre del coll de l'arrel. 

L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers 

palmons. 

S’han de presentar-se amb les fulles lligades i les  exteriors retallades. 

En les palmeres subministrades en contenidor, la di stància mínima entre l'estípit i el 

interior del contenidor ha de ser de 25 cm. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 5% 

 CESPITOSES: 

Les barreges de llavors i la composició dels pans d ’herba, s’han de correspondre amb les 

especificacions de la DT, i en el seu defecte s’han  de triar d’acord amb les indicacions de la 

norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en f unció de les condicions climàtiques, 

edàfiques, d’us i d’aspecte desitjat. 

CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 

La barreja de llavors ha de ser d’una puresa i teni r un poder germinatiu iguals o superiors 

als indicats a la taula  del l’ANNEX IV de la norma  NTJ 07N, en funció de les especies 

utilitzades 

Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiquet a de qualitat i garantia. 

Les llavors no poden mostrar defectes causats per m alalties, plagues, fisiopaties, 

deficiències  de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el 

valor o la qualificació per al seu ús. 

Han d’estar netes de materials inerts, llavors de m ales herbes i de llavors d’ altres plantes 

cultivades. Les proporcions admissibles no superara n en cap cas les indicades al quadre I.5 de 

l’ANNEX I de la norma NTJ 07N. 

CESPITOSES EN PA D’HERBA: 

Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa d e prats existents, amb una edat superior 

als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient p el tipus i grandària de l'herbàcia. 

S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la b ase de terra ni el sistema radical de 

l'herba. 

Els talls de les plaques han de ser nets al llarg d e tot el seu gruix i de superfície aèria 

uniforme i no han de tenir zones sense vegetació. 

El pa d'herba ha de tenir una forma regular. 

Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 

 Subministrament per plaques: 

- Dimensions:  >= 30x30 cm 

 Subministrament en rotlles: 

- Amplària:  >= 40 cm 

- Llargària:  <= 250 cm 

 Toleràncies: 

- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm 

 ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Les branques principals de l'arbust (que neixen dir ectament del tronc) han de neixer del terç 

inferior de la planta, han d'estar regularment dist ribuïdes i han de tenir una llargaria i 

gruix proporcional a la resta de la planta. 

Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a l a seva base. 
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L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor . 

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes  aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 

salina ni calcària i ha de tenir una temperatura te mperada. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Per a la preparació, càrrega, transport i descàrreg a de les plantes, s’han de seguir les 

indicacions de la norma NTJ 07Z, d’acord amb cada t ipus de planta i de presentació. 

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 

Subministrament: en lots de plantes d’una única ide ntitat, amb la mateixa forma de 

presentació. Les plantes d’un lot han de tenir tote s la mateixa edat, origen i han de ser 

homogènies en els seves dimensions. 

El transport s’ha de fer protegint la part aèria de l sol i dels efectes del vent, si la  

planta te fulles, i la part radical si la presentac ió es amb arrel nua o amb pa de terra. 

Emmagatzematge: Si no s’ha de fer la plantació dire ctament en descarregar, cal aplegar-les  en 

un viver, a l’obra. 

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s’apleg aran col·locant la part radical en una 

rasa, coberta amb palla o sauló o algun material po rós. 

El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 

BARREGES DE LLAVORS: 

Subministrament: En sacs o caixes, precintats i eti quetats d’acord amb les indicacions de 

l’apartat 8 de la norma NTJ 07N. 

Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L’envàs no ha d’estar en contacte 

amb el terra. 

PA D’HERBA: 

Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L’a lç ada de els piles als palets ha de ser 

inferior a 2,5 m. 

El transport s’ha de fer protegint els pans d’herba  del sol, preferentment a primera hora del 

dia. Si això no es possible cal utilitzar camions f rigorífics. 

El material s’ha de descarregar en una zona d’ombra , propera al lloc d’utilització, i no es 

pot emmagatzemar. S’ha de col·locar el mateix dia e n el que es subministra, i sense que passin 

24 h de la seva extracció  en temps calorós, i 3 di es amb temps fresc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del material 

vegetal. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 

vegetal. Coníferas y resinosas.  

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 

vegetal. Palmeras. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 

vegetal. Árboles de hoja caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológiques de Jardinería y  Paisajismo. Suministro del material 

vegetal. Árboles de hoja perenne. 

ARBUSTS: 
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* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 

vegetal. Arbustos. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material 

vegetal. Trepadoras. 

CESPITOSES: 

* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 

vegetal. Siembras y céspedes. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

S'ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 

 - Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta  

 - Procedència comercial del material vegetal 

 - Assenyalada la part nord de la planta al viver 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS: 

 Han de portar marcades de forma indeleble i ben vi sible les dades següents: 

- Gènere, espècie i varietat 

- Qualitat i poder germinatiu 

- Nom del subministrador 

- Data de caducitat 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verific ació  de les condicions exigides al plec.  
- Control de les condicions d’emmagatzematge (si és  el cas). 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

- Recepció dels certificats de garantia del fabrica nt, d’ acord a les condicions exigides. 

- Inspecció visual de les condicions de subministra ment i identificació. 

- Es realitzaran els següents controls d’identifica ció, un cop per cada tipus d’hidrosembra 

que intervingui en l’ obra: 

- Anàlisi de puresa específica amb informació  de l a composició. 

- Percentatge de germinació per espècie. 

- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aig ua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbà cies i espècies arbustiv es, mitjançant el pes de la matèria seca (a 

105º C) d’una mostra de la barreja abans de l’aplic ació. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
No s’ acceptaran plantes que no arribin correctamen t identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents. 

LLAVORS PER HIDROSEMBRES 

No s’acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLA ND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M021. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addic ions, granulats, sorra, aigua i additius, 

en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants  o fum de sílice. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08 . 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 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'ad dicions 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, l a temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 

i 40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats am b ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormime nt. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment  i als granulats, i la col·locació del 

formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.  

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa a proximadament 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: aproxim adament la meitat de l'aigua, el ciment i 

la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'a igua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i in hibidors 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 j untament 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 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701641,D0701461,D070A4D1. 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RES IDUS 
E21 - ENDERROCS 
E213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2133353. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i  d'elements de contenció de terres amb 

càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.  

S'han considerat les eines de demolició següents: 

- Mitjans manuals 

- Martell picador 

- Martell trencador sobre retroexcavadora 

S'han considerat els materials següents: 

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

 - Formigó armat 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en  obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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 treba ll 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, ap untalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels servei s 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 horitz ontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 
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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 conveni entment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treball i 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'obr a amb perill d'inestabilitat. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veï nes, s'han de suspend re les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 

FONAMENTS: 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l 'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues. 

MURS DE CONTENCIÓ: 

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acci ó de càrregues o d'empentes de terres. 

Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una 

barana i un sòcol. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element,  cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte,  sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de mat erial. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a difer ència entre els perfils aixecats abans de 

començar l'enderroc i els aixecats  al finalitzar l 'enderroc, aprovats per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba 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 ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones 
 
 
E21R - ARRENCADA D'ELEMENTS DE JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E21R1010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Arrencada d’arbres, arrels i part aèria, amb cà rre ga manual o mecànica sobre camió o 

contenidor. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Preparació de la zona de treball 
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- Tala de les branques  

- Tall del tronc 

- Arrencada de la soca i arrels principals 

- Trossejament i apilada de les branques i arrels 

- Càrrega sobre el camió o contenidor de banques, a rrels i brossa resultant 

- Reblert del clot amb terres adequades 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en  obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material. 

El forat de la soca ha d’ estar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau 

que les del voltant. 

No han de quedar soterrades al terreny arrels de di àmetre superior a 10 cm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 

Només s’han d’ arrancar els arbres que indicats a l a DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de trebal l que ha de ser aprovat per la DF abans 

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

- Mètode de treball i fases 

- Apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels servei s afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes resultants 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

 S'han de talar primer les branques laterals, deixa nt net el tronc. 

S’ha de garantir que la caiguda del tronc no afecta rà a cap construcció o servei públic. 

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 conveni entment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molè sties o perjudicar les 

construccions, béns o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols. 

En acabar la jornada no s'han de deixar elements am b perill d'inestabilitat. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'arrancada pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les ob res i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’arbre realment arrancat, aprovat per la DF . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones 
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E5 - COBERTES 
E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
E5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5Z15A6B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de pendents per a suport d'acabat de cober ta. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigó o morter de 5 a 20 cm de gruix mitjà 

- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) a bocats 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 operacio ns següents: 

Massissat o formació de pendents amb formigó o mort er 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 consid erant 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 sos tremort 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 taul er 

 CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients da vant les sol·licitacions mecàniques i 

tèrmiques i la seva constitució ha de ser l’ adequa da per tal de rebre la resta de components 

de la coberta.  

El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tè cnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per 

la DF. 

 El pendent ha de ser l’adequat per conduir l’aigua  cap els elements d’evacuació. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivells:  ± 10 mm 

- Pendents:  ± 0,5% 

- Planor:  ± 10 mm/2 m 

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 

La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 

S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aqu ests junts han de quedar plens d'un 

material elàstic, o bé, buits. 
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L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya. 

Toleràncies d'execució: 

- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 2 0 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 elem ents de suport. 

Les biguetes s'han de recolzar en els elements de s uport 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 necessaris 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 pende nt 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 d e la seva llargària. Les peces de les 

filades següents s'han de centrar amb els forats in feriors. 

Han d'estar rematats superiorment amb una reglada d e 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 m m 

     - Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm 

- Aplomat: ± 10 mm 

- Separació entre les peces:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 

s'han fet. 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS: 

Els aiguaf ons i les esquenes d'ase han d’estar fet s amb reglades d'obra ceràmica. 

L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completame nt amb el material i reglejar la superfície 

tot recolzant els regles en les reglades; els forat s 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 osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluja. Fora d'aquests lí mits s'ha de revisar l'obr a executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 

i refer les parts afectades. 

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homo gènia 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 pr otegir els elements de desguàs (canalons, 

etc.). 

Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la supe rfície del morter. Aquest procés ha de 

durar com a mínim: 
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- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

No es pot trepitjar la superfície acabada fins al c ap 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 nec essària per no absorbir l'aigua del morter. 

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homo gènia que s'ha d'utilitzar abans que 

comenci l'adormiment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

Amb deducció de la superfí cie corresponent a obert ures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

 - Replanteig dels pendents 

 - Abocat del material i reglejat de la superfície 

 - Execució de l'acabat, en el seu cas 

 - Curat i protecció del material 

 CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Inspecció visual de la unitat acabada i control d e les condicions geomètriques d’acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec  del contractista. 
 
 
E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
E618 - PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E6187H1N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de parets i envans de blocs de morter de c iment i blocs de morter de ciment hidròfug, 

col·locats amb morter. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Formació de paredó o paret de tancament o divisòr ia, recolzat amb blocs per a revestir o 

d'una o dues cares vistes 

- Formació de paredó o paret de tancament passant a mb blocs per a revestir o d'una cara vista 
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 - Formació de paret de tancament amb blocs encadel lats d'una o dues cares vistes 

 - Formació de pilar amb blocs encadellats 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i este sa del fil entre mires 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 

No pot ser estructural. 

La paret ha de ser resistent a les accions laterals  previstes d’acord l’ article 5.4 del CTE-

DB-F i la DT del projecte. 

L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplom at. 

A totes les singularitats, els junts han de coincid ir amb el modulat general. 

Els junts dilatació han de cumplir l’article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 

 Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 m m 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos parcials: 

     - Pilar: ± 20 mm 

     - Paredó o paret: ± 10 mm 

- Replanteig d'eixos extrems: 

     - Pilar: ± 40 mm 

     - Paredó o paret: ± 20 mm 

- Planor: 

     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m  

     - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades: 

     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 

     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/tot al 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Gruix dels junts: 

     - Horitzontals:  + 2 mm 

     - Verticals:  ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5  mm 

- Distància entre obertures:  ± 20 mm 

PARET O PAREDÓ: 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i le s filades han de ser horitzontals. 

La paret ha d'estar formada per peces senceres, exc epte a les singularitats, on poden haver-hi 

peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís. 

Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats  i si el tipus de bloc és encadellat, els 

verticals, si la DF no fixa cap altra condició. 

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  

Les dimensions  de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la 

taula 4.8 del DB-SE-F 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre e lement estructural superior, cal que hi 

hagi un espai de 2 cm entre l'ú ltima filada i aque ll element. Aquest espai s'ha d'haver 

reblert amb un material d’elasticitat compatible am b la deformació prevista del sostre , un 

cop l'estructura hagi adoptat les deformacions prev istes, i mai abans de 24 h d'haver fet la 

paret. 

 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. 
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Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0, 4 x gr uix de la peça, >= 40 mm 

PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): 

L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense tr avar els blocs. La unió cal que estigui 

feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criter is fixats per la DF. 

Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades. 

Les peces que formen els brancals, els junts de con trol i l'acord amb d'altres parets i 

paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota l 'alçària de la paret. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Gruix dels junts: 

- Verticals:  0,6 cm 

- Horitzontals:  <= 1,2 cm 

ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT: 

En el pilar, les peces han d'estar encaixades en se c. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb d'alt res parets i pilars. 

El pilar ha d'estar travat a la paret. 

Els blocs han d'estar reblerts de formigó. 

Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi u na estabilitat i resistència correctes. 

Gruix dels junts verticals:  <= 1,2 cm 

 PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connec tors que han de complir les especificacions 

fixades al seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resisten t cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 

com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 

Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un eleme nt formigonat i armat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges si la paret é s exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 

executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts  afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/ h, s'han de suspendre els treballs i 

assegurar les parts que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la z ona dels junts. Si el bloc conté additiu 

hidrofugant no s'ha d'humitejar. 

Les peces que s'han de reblir de formigó, han de te nir la humitat necessària, abans de 

l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del formig ó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no 

s'ha d'humitejar. 

El formigó dels brancals, dels junts de control i d els acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, 

com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits  dintre de les peces. 

Les condicions d’execució han de complir amb el art icle 7 i 8 del DB-SE-F. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PILAR: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 

PARET O PAREDÓ: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT): 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d' acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Projecte de remodelació de la plaça cuba 
 
 
 
 

119 
  

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 1 00% del forat cal amidar també aquests 

paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels eleme nts que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de mé s 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, material s diferents dels que normalment conformen 

la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de l’execució de les obres es realitzarà  d’ acord amb les especificacions del 

projecte, els seus annexes i modificacions autoritz ades per la DF i les instruccions del 

director de l’execució de l’obra, conforme al indic at en l’article 7.3 de la part I del CTE i 

demés normativa vigent d’aplicació. 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l’ a lçat dels tancaments. 

- Col·locació i aplomat  de les mires en les canton ades i estesa del fil entre mires. 

- Replanteig de les peces 

 - Control de col·locació de les peces. 

- Inspecció abans, durant i després de l’execució d e las parets de carrega de blocs dels 

següents punts: 

     - Humitat dels blocs 

     - Obertures 

     - Travat 

     - Junts de control 
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  
- Repàs dels junts i neteja del parament 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- En el control es seguiran els criteris indicats e n l’article 7.4 de la part I del CTE. 

- Prova d'estanqueïtat de faç ana pel mètode de rui xament directe UNE-EN 13051. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hau ran de corregir abans d’aixecar el mur. 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fi ns que no estiguin solucionats els defectes 
d’execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviaci ons observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULT ATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
 
 
E8 - REVESTIMENTS 
E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
E811 - ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E81125D4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter  de calç, morter mixt o morter porós 

drenant,  aplicats en paraments horitzontals o vert icals, interiors o exteriors i formació 

d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de cime nt ràpid. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arrebossat esquerdejat 

 - Arrebossat a bona vista 

 - Arrebossat reglejat 

- Formació d'arestes 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns 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 

 Formació d'aresta: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

 - Execució de l'aresta 

 - Cura del morter 

 ARREBOSSAT: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilata ció. 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 remol inat sense lliscar, a l'arrebossat acabat 

no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textur a uniforme. 

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossa t 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 reg lejat: 
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- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 

FORMACIÓ D'ARESTA: 

Ha de ser recta i contínua. 

Ha de quedar horitzontal o ben aplomada. 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sob repassi els límits de 5°C i 35°C, la 

velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogu i. 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 interi ors cal que la coberta s'hagi acabat, p er 

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'an ar fixats als paraments i no dificultin 

l'execució del revestiment. 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, net s i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar ll ançant amb força el morter contra els 

paraments. 

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mes tres amb el mateix morter a les cantonades 

i als racons. 

Quan l'arrebossat és regl ejat, s'han de fer mestre s amb el mateix morter, als paraments, 

cantonades, racons i voltants d'obertures. Les ares tes i les mestres han d'estar ben 

aplomades. 

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en d ues 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 humid a la capa d'arrebossat. 

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 

Per a fer assecatges artificials es requereix l'aut orització 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: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res d'acord amb els criteris següents: 

En paraments verticals: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 

En paraments horitzontals: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 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 q ue configuren les obertures, com és ara 

bastiments que s'hagin embrutat. 

FORMACIÓ D'ARESTA: 
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m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Inspecció de la superfície sobre la que es realit zarà l'arrebossat. 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Control d’execució de les mestres 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 

- Repassos i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
 
 
E8J - CORONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8J4U020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació del remat superior d'una paret. 

S'han considerat els tipus de peces següents: 

- Peça ceràmica d'acabat fi o vidrada col·locada am b morter 

- Peça ceràmica d'elaboració manual col·locada amb morter 

- Obra ceràmica 

- Pedra natural o artificial collada amb morter 

- Peça de formigó polimèric  col·locada amb morter.  

- Planxa metàl·lica col·locada amb fixacions mecàni ques. 

S'han considerat els tipus de morter següents per a  la col·locació: 

- Morter mixt o de ciment 

- Morter adhesiu 

S'han considerat els tipus de planxa següents: 

- Acer galvanitzat 

 - Alumini 

 - Zinc 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'aresta de coronament 

- Col·locació de les peces 

- Segellat dels junts 

- Neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdad es, trencades, escantonades ni tacades. 
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Ha de tenir el color i la textura uniformes. 

Les peces han de quedar ben adherides al suport i h an de formar una superfície amb la planor  

prevista a la DT. 

Els junts entre les peces han d'estar reblerts. 

Els junts han de ser estancs. 

La peç a de coronament ha d’impedir que l’aigua de pluja afecti a la part de la paret que es 

troba immediatament a sota i evacuar l’aigua cap a l’exterior. 

En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els  cantells a escaire, aquests han de 

sobresortir respecte a l'acabat de la paret. 

Ha de tenir junts de dilatació  necessaris per a ga rantir l’estabilitat de l’element, els 

quals ha de complir amb les especificacions del Ple c de Condicions Tècniques corresponent. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Pendent (Façanes):  >= 10º 

Volada del trencaaigü es:  >= 2 cm 

Distà ncia entre junts de dilatació: 

- Pedra artificial, natural o morter de ciment:  <=  cada dues peces 

- Ceràmica:  <= 2 m 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m 

CORONAMENT DE PECES CERÀMIQUES: 

Amplà ria dels junts: 

- Rajola ceràmica d’acabat fi o vidriada:  3 – 6 mm  

- Rajola ceràmica manual:  5-10 mm 

- Maó:  10 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Amplària dels junts: 

     - Rajola ceràmica:  ± 1 mm 

     - Maó:  ± 2 mm  
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ: 

Els junts entre les peces han d'estar reblerts  amb  beurada de ciment blanc i, eventualment, 

colorants, si la DF no especifica d'altres condicio ns. 
CORONAMENT DE PLANXA: 

A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superf icials, (ratlles, bonys, etc.). 
Les fixacions han de ser de metall compatible amb e l de la planxa. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condici ons següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de pece s ceràmiques, superiors a 35°C 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Plu ja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes  condicions, s'ha de revisar la feina feta 

48 h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la 

humitat necessà ria per no absorbir l'aigua del mor ter. Si la peça és hidrofugada no s’ha 

d’humitejar. 

Si la col·locació es amb morter adhesiu, el morter s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons 

les instruccions del fabricant. 

CORONAMENT AMB RAJOLA CERÀMICA D'ACABAT FI O VIDRIA DA: 

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, net s i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

La cara d'assentament ha de tenir la humitat necess ària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

morter. 
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La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
CORONAMENT DE PLANXA: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i ne ts. Si cal s'han de repicar abans de la 

col·locació de les peces. 

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvani tzat amb el guix, els ciments pòrtland 

frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanye r, teca, etc.) i l'acer sense protecció 

contra la corrosió. 

S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de z inc amb el guix , els morters de ciment 

portland frescos i les fustes dures (roure, castany er, teca, etc.), la calç, l’acer no 

galvanitzat i el coure sense estanyar. 
Les llates de fusta han d’estar ben seques, sense d efectes aparents no han d’estar esberlade s 
ni han de tenir nusos saltadissos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL D’ALUMINI I ZINC: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva co l·locació , rebutjant les que presentin 
defectes. 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Col·locació i fixació de les peces 

- Segellat dels junts  
- Neteja dels paraments. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES D’ ALUMINI I ZINC: 

Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT D’ALUMINI I 

ZINC: 

Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hau ran de corregir abans de completar el 

revestiment. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviaci ons observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL D’ALUMINI I ZINC: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Inspecció visual de la unitat acabada i control d e les condicions geomètriques d’acabat. 
- En el control es seguiran els criteris indicats e n l’article 7.4 de la part I del CTE. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES D’ALUMINI I ZINC: 

Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT 

D’ALUMINI I ZINC: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 
d’execució.  
 
 
E9 - PAVIMENTS 
E9V - ESGLAONS 
E9VZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E9VZ1JAK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació d'esglaó amb peces ceràmiques col·locades amb morter de ciment, i arrebossades en el 

seu cas. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació de les peces amb morter 

- Arrebossat de l'esglaó, si és el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

A l'esglaonat no hi ha d'haver peces ceràmiques tre ncades, esquerdades o amb d'altres defectes 

que en disminueixin la  resistència o la qualitat. 

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al  suport i han de formar una superfície de 

recolzament per al revestiment superior, plana i ll isa. 

L'esglaonat ha de quedar horitzontal i s'ha d'ajust ar a la santenella prevista. 

Les peces ceràmiques han d'estar col·locades amb ju nts d'1 cm. Aquests junts i els orificis de 

les peces han de quedar plens de morter de ciment. 

ACABAT ARREBOSSAT: 

L'estucat d'acabat no ha de tenir esquerdes i la se va textura ha de ser uniforme. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluja. Fora d'aquests lí mits s'ha de revisar l'obr a executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 

i refer les parts afectades. 

El suport ha de ser net i humitejat. 

Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 

absorbeixin l'aigua del morter. 

L'esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 24 h se güents a la seva col·locació. 

ACABAT ARREBOSSAT: 

 El morter d'estucat s'ha d'aplicar amb força sobre  les peces ceràmiques. 

Durant el temps de cura del morter s'ha d'humitejar  la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
EB1 - BARANES 
EB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB12U040. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, 

col·locades en la seva posició definitiva i ancorad a amb morter de ciment o formigó o amb 

fixacions mecàniques. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o f ormigó o amb fixacions mecàniques 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

Barana metàl·lica: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratge s 

CONDICIONS GENERALS: 

La protecció 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 DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el trave sser superior, ha de ser l'especificada en 

el projecte o  la indicada per la DF. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la baran a s'ha d'efectuar a una distà ncia >= 50 cm 

de l'element que provoqui l'esmentada variació d'al çada. 

L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una  força horitzontal, uniformement 

distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l’element, si 

aquest està situat a menys alçada. El valor caracte rístic de la de força ha de ser de: 

- Categoria d’ús C5:  3 kN/m 

- Categories d’ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m 

(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1 .1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de l es zones destinades al públic en 

establiments d’ús comercial o d’ús pú blica concurr ència, en zones comunes d’edificis d’ús 

residencial habitatge o en escoles infantils, ha d’ estar separada una distància de 50 mm com a 

màxim de la línea d’inclinació de l’escala. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/m 

BARANA METÀL.LICA: 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb anco ratges d'acer collats amb morter de ciment 

pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, prot egits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els traves sers superiors a les parets laterals per 

mitjà d'ancoratges. 

Els trams de la barana han d'estar units, per solda dura si són d'acer o per una peça de 

connexió si són d'alumini. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 10 mm 

- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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 d e mantenir l'aploma t de l’element fins que quedi fixat 

definitivament al suport. 

BARANA METÀL.LICA: 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar  els muntants abans de començar els 

treballs. 
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Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o a ltres objectes que es puguin haver ficat 

des del moment de la seva execució  fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap  muntant. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, p latines o angulars. L'elecció depèn del 

sistema i de la distà ncia 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 elements. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

El material conglomerant o adhesiu amb que es reali tzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 

començar l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments n i vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 

* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·loca ció de la barana. Presa de coordenades i 
cotes d’un 10% dels punts on es situaran els elemen ts d’ancoratge. 
- Inspecció visual de l’estat general de la barana,  galvanitzat i ancoratges. 
- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada  en un 10 % dels suports. Es tracta de 
moure manualment el suport sense observar desplaçam ents a la base de fonamentació.  

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 
l’inspecció  visual i per tant, en l’experiència de  l’inspector en aquest tipus de control. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les compr ovacions i probes de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULT ATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE R ESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2131323. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i  d'elements de contenció de terres amb 

càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.  

S'han considerat les eines de demolició següents: 

- Mitjans manuals 

- Martell picador 

- Martell trencador sobre retroexcavadora 

S'han considerat els materials següents: 

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

 - Formigó armat 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en  obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

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 treba ll 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, ap untalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels servei s 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 horitz ontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 
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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 conveni entment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treball i 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'obr a amb perill d'inestabilitat. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veï nes, s'han de suspend re les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 

FONAMENTS: 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l 'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues. 

MURS DE CONTENCIÓ: 

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acci ó de càrregues o d'empentes de terres. 

Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una 

barana i un sòcol. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element,  cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte,  sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de mat erial. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a difer ència entre els perfils aixecats abans de 

començar l'enderroc i els aixecats  al finalitzar l 'enderroc, aprovats per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba 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 ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones 
 
 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2194AK1,F2192C05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de pavi ments o soleres o desmuntatge de paviments. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre fo rmigó 
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- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla  bituminosa 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats  en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en  obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

 El contractista ha d'elaborar un programa de treba ll 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, ap untalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels servei s afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació  en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobilia ri existents, així com qualsevol element 

que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar conveni entment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veï nes, s'han de suspend re les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les esp ecificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  

m2 de paviment realment enderrocat, segons les espe cificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons l es especificacions del projecte, comprovada 

i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba 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 ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones 
 
 
F21J - REGULARITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21J3113. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Repicat de superfícies de formigó per la seva regul arització, amb un gruix mitjà entre 2 cm i 
8 cm, tant en paraments verticals com en paraments horitzontals, sense cap limitació d'alçà 
ria, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Repicat de l'element 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície ha de quedar regularitzada en textura  i planor. 

Els materials han de quedar suficientment trossejat s i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

En els paraments verticals, es treballarà de forma descendent, regularitzant a un mateix 

nivell, sense que hi hagi persones sota la vertical . 

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 conveni entment senyalitzada. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 

El compresor ha d'estar situat en un lloc resistent  a les vibracions i ventilat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície realment executada, amidada segons  les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones 
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F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Operacions destinades a la gestió dels residus gene rats en l’obra: residu de construcció o 

demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: mater ial procedent d’excavació o residu de 

construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels r esidus 

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s’han de separar. 

Els residus especials s’han de dipositar en una zon a 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 vessament s accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents conten idors 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 ta pats i protegits de la pluja i la radiació 

solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, d esencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líq uids per tal d’evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s’han de col·l ocar sobre un terra impermeabilitzat. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESID US: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els element s adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

 El contenidor ha d’estar adaptat al material que h a 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 re baix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el  “Pla de Gestió  de Residus de la 

Construcció i Enderrocs” de la obra. 

L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de ca pa indicats al “Pla de Gestió de Residus de 

la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 

Les terres han de complir les especificacions del s eu plec de condicions en funció  del seu 

ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 

 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESI DUS: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Resi dus de la Construcció  i els Enderrocs” i 

el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació 

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament  definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certif icat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el resid u i en el seu cas, el número de llicència 

d’obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de 

valorització o eliminació final del residu, la iden tificació, cal indicar també qui farà 

aquesta gestió 
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- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la sev a codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESID US: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, 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 p roteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d' obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat  en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament  ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 

 Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de resid uos. 

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 residu os y lista europea de residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels en derrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del D ecret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLI CIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R542AA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Operacions destinades a la gestió dels residus gene rats en l’obra: residu de construcció o 

demolició o material d’excavació. 
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S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: mater ial procedent d’excavació o residu de 

construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels r esidus 

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s’han de separar. 

Els residus especials s’han de dipositar en una zon a 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 vessament s accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents conten idors 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 ta pats i protegits de la pluja i la radiació 

solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, d esencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líq uids per tal d’evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s’han de col·l ocar sobre un terra impermeabilitzat. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESID US: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els element s adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

 El contenidor ha d’estar adaptat al material que h a 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 re baix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el  “Pla de Gestió  de Residus de la 

Construcció i Enderrocs” de la obra. 

L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de ca pa indicats al “Pla de Gestió de Residus de 

la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 

Les terres han de complir les especificacions del s eu plec de condicions en funció  del seu 

ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 

 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESI DUS: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Resi dus de la Construcció  i els Enderrocs” i 

el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació 

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament  definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certif icat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el resid u i en el seu cas, el número de llicència 

d’obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de 

valorització o eliminació final del residu, la iden tificació, cal indicar també qui farà 

aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la sev a codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESID US: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequa t, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al  seu desplaçament correcte. 
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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 p roteccions 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. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de resid uos. 

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 residu os y lista europea de residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels en derrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del D ecret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F96 - VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F96AUA20,F96617D9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de vorada amb materials diferents. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 

- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre  esplanada compactada 

- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 

- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

Col·locació sobre base de formigó: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Col·locació sobre esplanada compactada: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Vorada de planxa d’acer: 
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- Replanteig 

- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 

- Fixació definitiva i neteja 

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 

L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme , net, sense escantonaments ni d'altres 

defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 

rigola. 

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit 

de formigó.  

Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vora da + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm 

Pendent transversal:  >= 2% 

 Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

 VORADA DE PLANXA D’ACER: 

La vorada col· locada ha de tenir un aspecte unifor me, net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomada. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada 

a la DT 

La part superior de la vorada ha de quedar al matei x pla que el paviment de la vorera, en cap 

cas ha de sobresortir. 

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'anc oratge. 

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera h a d'estar segellada en tot el seu 

perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 

COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'a ssaig PM i la rasant prevista. 

COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es prod ueixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en  el projecte, cal l'autorització i les 

indicacions explícites de la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó c omenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 

humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

VORADA DE PLANXA D’ACER: 

Abans de començar els treballs es farà  un replante ig previ que ha de ser aprovat per la DF 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la quali tat dels materials.  

Es posarà especial cura de no ratllar el recobrimen t d'acabat de la planxa d'acer. 

S'ha de comprovar que les característiques del prod ucte corresponen amb les especificades al 

projecte. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

VORADA RECTA: 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 

VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Control d’execució i acabats de la base de formig ó  sobre la que es col·loquen les peces de 
vorada o de rigola. 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la sev a col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’ac ord a les condicions de l plec i al 
procediment adoptat 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i cond icions generals d’ acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
 
 
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F985A70G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de guals per a vianants o per a vehícles e n les voreres. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 

- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre  esplanada compactada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

Col·locació sobre base de formigó: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Col·locació sobre esplanada compactada: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme , net, sense escantonaments ni d'altres 

defectes. 

El gual ha de tenir la llargària, l’amplària i la f orma indicada a la DT. 

Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la 

DF. 
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S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha d’ estar enrasat amb la rigola per la part 

baixa i amb el paviment de la vorera per la part al ta. 

Els extrems del gual han d’ estar fets amb les pece s especials, corresponents al dissseny del 

conjunt. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó ,  ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit 

de formigó, a tota l’amplària de les peces. 

Pendent transversal:  >= 2% 

 Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 

COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'a ssaig PM i la rasant prevista. 

COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es prod ueixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en  el projecte, cal l'autorització i les 

indicacions explícites de la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó c omenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 

humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9B3UA80. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de paviment amb llambordins o peces de ped ra natural. 

S'han considerat els materials i les formes de col· locació següents: 

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i jun ts reblerts amb sorra 

- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de so rra i junts reblerts amb morter 

- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb m orter i junts reblerts amb beurada de 

ciment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejun tats amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
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- Col·locació del llit de sorra 

- Compactació i col·locació de les peces 

- Rejuntat de les peces amb morter 

- Neteja, protecció del morter i cura 

En paviments de lloses col·locats amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació de la base de morter 

- Humectació i col·locació de les peces 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

- Neteja de l'excés de beurada 

- Protecció del morter de la base i cura 

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reble rts amb sorra: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Col·locació i compactació dels llambordins 

- Rebliment dels junts amb sorra 

- Compactació final dels llambordins 

- Escombrat de l'excés de sorra 

En la col·locació de llambordins amb morter i junts  reblerts amb beurada de ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació de la base de morter sec 

- Humectació i col·locació dels llambordins 

- Compactació de la superfície 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana, unif orme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 

les rasants previstes. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara  més polida o més ample a dalt. 

Les peces han d’estar disposades formant alineacion s rectes, segons l’especejament definit en 

la DT.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 

Els junts han de quedar plens de material de rebler t. 

Excepte en les zones classificades com d’ús restrin git pel CTE no s’admetran les 

discontinuïtats següents en el propi paviment ni en  els encontres d’aquest amb altres 

elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una di ferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 

del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones,  no presentarà perforacions o forats pels 

que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàme tre 

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, < = 8% 

PAVIMENT DE LLOSES:  

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, es cantonades, tacades ni amb d'altres 

defectes superficials. 

Junts entre les peces: 

- Peces rejuntades amb morter:  >= 5 mm 

- Peces rejuntades amb beurada:  <= 1,5 mm 

 Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles: 

     - Paviments interiors: <= 1 mm 
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     - Paviments exteriors: <= 2 mm 

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 

PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 

Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 

Junts entre peces:  <= 8 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 12 mm 

 - Replanteig:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 

PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 

S'han de respectar els junts propis del suport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície del suport ha de ser neta i humida. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h se güents a la seva col·locació. 

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 

No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 

o al llit de sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm  per sobre del nivell definitiu. 

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 

Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactaci ó amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 

reblert final amb sorra per acabar d'omplir els jun ts. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obr ir-lo al trànsit. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura  sigui < 5°C. 

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base d e morter sec. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter. 

Les lloses s'han de col·locar sobre una base de mor ter de ciment >= 2,5 cm de gruix. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aco nseguir l'adormiment del morter de base. 

Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humid a durant les 72 h següents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície executada d'acord amb les especifi cacions de la DT, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures interiors, d'ac ord amb els criteris següents: 

Paviments exteriors: 

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen  

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 

Paviments interiors: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic del s acords a les vores, sense que comporti 

l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalme nt conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
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CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 

- Preparació i comprovació de la superfície d’assen tament. 

- Replanteig inicial. 

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

- Humectació de la solera. 

- Col·locació de les peces amb morter, segons el pr ocediment escollit. Atenció especial als 

junts. 

- Control del temps d’adormiment. 

- Col·locació de la beurada, pel reblert dels junts . 

- Neteja de l’excés de beurada. 

- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és  el cas). 

- Neteja del paviment amb serradures. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció  visual del paviment acabat: junts, enc ontres amb altres paviments, etc. 

- Control de planor. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions d e la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’ ha uran de corregir abans de completar el 

paviment. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 

d’execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no  conformitats observades aniran a càrrec 

del Contractista. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULT ATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
 
 
F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
F9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9G184B4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Paviments de formigó, amb granulats normals o d’arg ila expandida, afegint fibres o no, amb 

acabats remolinat, remolinat mes ciment pòrtland i  pols de quars o amb l’execució d’una 

textura superficial. 

S'han considerat les col·locacions del formigó segü ents: 

- Amb estenedora de formigó 

 - Amb regle vibratori 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en pa viments per a carreteres 

En la col·locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

En la col·locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d’assen tament 
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- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu ca s 

- Abocat, escampat i vibrat del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfí cie del paviment ha de tenir una textura  uniforme i sense segregacions. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Les lloses no han de tenir esquerdes. 

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació  especificats a la DT o, en el seu defecte, 

els indicats per la DF. 

Aquests junts han de complir les especificacions de l seu plec de condicions. 

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb 

resina epoxi, segons les instruccions de la DF. 

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en ca p cas a la prevista a la DT. 

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. 

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 0,90 mm. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  

     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla d e 3 m 

     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de  3 m 

     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08 . 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 

Índex de R egularitat superficial IRI (NLT-330):  H a de complir amb els valors de la taula 

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

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 1239 0): 

- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 

- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 

- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 

Toleràncies d'execució: 

- Desviacions en planta:  ± 30 mm 

 - Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que d urant les 48 h següents la temperatura pot 

ser inferior a 0° C. Si en algun cas fos imprescind ible formigonar en aquestes condicions, 

s’han de prendre les mesures necessàries per tal de  garantir que en el procés d’enduriment del 

formigó no es produiran defectes en els elements ni  pè rdues de resistència. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i forme s previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que  excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució d e la partida d'obra. 

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa bai xa, s'han d'extremar les precaucions per a 

evitar dessecacions superficials i fissuracions, se gons les indicacions de la DF. 

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C , s'ha de controlar constantment la 

temperatura del formigó, que no ha de superar en ca p moment els 30°C. 
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S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateix a dosificació, equip, velocitat de 

formigonament i gruix que despré s s'utilitzin a l' obra. 

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sen se que un tram de prova hagi estat aprovat 

per la DF. 

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb  una intensitat que pugui provocar la 

deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de  la textura superficial del formigó fresc. 

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà  ampliar 

aquest termini fins a un màxim de 2 h si s’utilitze n ciments amb un inici d’enduriment >= 2,30 

h, si es prenen mesures per tal d’inhibir l’endurim ent del formigó  o si les condicions 

ambientals son molt favorables. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en  tot moment i a tota l'amplada de la 

pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de  cordó d’alçària <= 10 cm. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cur a d'evitar segregacions i contaminacions. 

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal d e permetre la circulació del personal i 

evitar danys al formigó fresc. 

Els talls de formigonat han de tenir tots els acces sos senyalitzats i acondicionats per a 

protegir la capa construïda. 

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 

construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es co l· loqui al llarg d'aquest junt sigui 

homogeni i quedi compactat. 

S'han de disposar junts transversals de formigoname nt al final de la jornada, o quan s'hagi 

produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 

d'avanç. 

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aq uests junts amb un de contracció o de 

dilatació, modificant si és necessari la situació d 'aquells, segons les instruccions de la DF. 

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar  a una distància del junt més proper >= 1,5 

m. 

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de 

contracció executats al formigó fresc. 

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de m orter sobre la superfície del formigó fresc 

per a facilitar el seu acabat. 

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 

estès. 

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'es tendre la segona abans que la primera 

comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra  de les dues capes no ha de passar més d'1 

hora. 

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formig ó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de 

forma que no s'evapori l'aigua. 

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir el s cantells de la capa amb una aplanadora 

corba de 12 mm de radi. 

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient  a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 

formigonament de la capa amb prou antelació  per a que es pugui acabar amb llum natural. 

La DF podrà autoritzar la substitució de les textur es per estriat o ranurat, per una denudació 

química de la superfície del formigó fresc.  

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un 

altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de  complir l’especificat en el Plec de 

condicions corresponent. 

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la c apa durant els 3 dies següents al 

formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució  de junts i la comprovació de la 

regularitat superficial. 

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el  formigó hagi assolit el 80% de la 

resistència exigida a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer  abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Projecte de remodelació de la plaça cuba 
 
 
 
 

144 
  

PAVIMENT PER A CARRETERES: 

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils e n el mateix sentit de circulació, s'han de 

formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  

Després de donar la textura al paviment, s'han de n umerar les lloses exteriors de la calçada 

amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc. 

ESTESA AMB ESTENEDORA: 

El camí de rodadura de les màquines s'ha de manteni r net amb els dispositius adequats acoblats 

a les mateixes. 

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de  recolzar sobre paviments acabats, i han de 

deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'atur in. 

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimen tadora ha de ser suficient per a que no 

s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.  

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de  guia de l'estenedora no ha de ser superior 

a 10 m. 

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes  de radi inferior a 500 m i als acords 

verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fle txa entre dos piquets consecutius sigui <= 

1 mm. 

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de l es erugues interposant bandes de goma, 

xapes metàl·liques  o d'altres materials adequats e n el cas que es formigoni una franja junt a 

un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia d e les màquines. 

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de 

paviment de formigó prèviament construït, han d'hav er assolit una edat mínima de 3 dies. 

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma  suficientment uniforme per a no 

desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de 

formigonament en rampa. 

La superfície del paviment no s'ha de retocar, exce pte en zones aïllades, comprovades amb un 

regle no inferior a 4 m. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser sufici ent perquè, amb un termini mínim de 

desencofrat del formigó  de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària 

d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de f ormigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic del s acords amb les vores, sense que comporti 

l'ús de materials diferents d'aquells que normalmen t conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d' irregularitat superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg d e cura. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els jun ts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonamen t dels treballs de preparació de la 

superfície existent. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l’encofr at lateral, en el cas que sigui necessari. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 
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PAVIMENT PER A CARRETERES: 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que  se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 
 
F9G2 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9G263B7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Paviments de formigó, amb granulats normals o d’arg ila expandida, afegint fibres o no, amb 

acabats remolinat, remolinat mes ciment pòrtland i  pols de quars o amb l’execució d’una 

textura superficial. 

S'han considerat les col·locacions del formigó segü ents: 

- Amb estenedora de formigó 

 - Amb regle vibratori 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en pa viments per a carreteres 

En la col·locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

En la col·locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d’assen tament 

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu ca s 

- Abocat, escampat i vibrat del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfí cie del paviment ha de tenir una textura  uniforme i sense segregacions. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Les lloses no han de tenir esquerdes. 

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació  especificats a la DT o, en el seu defecte, 

els indicats per la DF. 

Aquests junts han de complir les especificacions de l seu plec de condicions. 

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb 

resina epoxi, segons les instruccions de la DF. 

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en ca p cas a la prevista a la DT. 

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. 

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 0,90 mm. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  

     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla d e 3 m 

     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de  3 m 
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     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08 . 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 

Índex de R egularitat superficial IRI (NLT-330):  H a de complir amb els valors de la taula 

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

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 1239 0): 

- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 

- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 

- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 

Toleràncies d'execució: 

- Desviacions en planta:  ± 30 mm 

 - Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que d urant les 48 h següents la temperatura pot 

ser inferior a 0° C. Si en algun cas fos imprescind ible formigonar en aquestes condicions, 

s’han de prendre les mesures necessàries per tal de  garantir que en el procés d’enduriment del 

formigó no es produiran defectes en els elements ni  pè rdues de resistència. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i forme s previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que  excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució d e la partida d'obra. 

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa bai xa, s'han d'extremar les precaucions per a 

evitar dessecacions superficials i fissuracions, se gons les indicacions de la DF. 

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C , s'ha de controlar constantment la 

temperatura del formigó, que no ha de superar en ca p moment els 30°C. 

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateix a dosificació, equip, velocitat de 

formigonament i gruix que despré s s'utilitzin a l' obra. 

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sen se que un tram de prova hagi estat aprovat 

per la DF. 

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb  una intensitat que pugui provocar la 

deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de  la textura superficial del formigó fresc. 

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà  ampliar 

aquest termini fins a un màxim de 2 h si s’utilitze n ciments amb un inici d’enduriment >= 2,30 

h, si es prenen mesures per tal d’inhibir l’endurim ent del formigó  o si les condicions 

ambientals son molt favorables. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en  tot moment i a tota l'amplada de la 

pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de  cordó d’alçària <= 10 cm. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cur a d'evitar segregacions i contaminacions. 

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal d e permetre la circulació del personal i 

evitar danys al formigó fresc. 

Els talls de formigonat han de tenir tots els acces sos senyalitzats i acondicionats per a 

protegir la capa construïda. 

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 

construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es co l· loqui al llarg d'aquest junt sigui 

homogeni i quedi compactat. 

S'han de disposar junts transversals de formigoname nt al final de la jornada, o quan s'hagi 

produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 

d'avanç. 

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aq uests junts amb un de contracció o de 

dilatació, modificant si és necessari la situació d 'aquells, segons les instruccions de la DF. 
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Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar  a una distància del junt més proper >= 1,5 

m. 

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de 

contracció executats al formigó fresc. 

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de m orter sobre la superfície del formigó fresc 

per a facilitar el seu acabat. 

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 

estès. 

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'es tendre la segona abans que la primera 

comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra  de les dues capes no ha de passar més d'1 

hora. 

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formig ó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de 

forma que no s'evapori l'aigua. 

L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu ca s, s'ha d'escampar uniformement sobre el 

formigó  fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot 

seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha  d'allisar mecànicament. 

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir el s cantells de la capa amb una aplanadora 

corba de 12 mm de radi. 

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient  a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 

formigonament de la capa amb prou antelació  per a que es pugui acabar amb llum natural. 

La DF podrà autoritzar la substitució de les textur es per estriat o ranurat, per una denudació 

química de la superfície del formigó fresc.  

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un 

altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de  complir l’especificat en el Plec de 

condicions corresponent. 

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la c apa durant els 3 dies següents al 

formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució  de junts i la comprovació de la 

regularitat superficial. 

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el  formigó hagi assolit el 80% de la 

resistència exigida a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer  abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 

PAVIMENT PER A CARRETERES: 

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils e n el mateix sentit de circulació, s'han de 

formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  

Després de donar la textura al paviment, s'han de n umerar les lloses exteriors de la calçada 

amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc. 

ESTESA AMB ESTENEDORA: 

El camí de rodadura de les màquines s'ha de manteni r net amb els dispositius adequats acoblats 

a les mateixes. 

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de  recolzar sobre paviments acabats, i han de 

deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'atur in. 

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimen tadora ha de ser suficient per a que no 

s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.  

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de  guia de l'estenedora no ha de ser superior 

a 10 m. 

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes  de radi inferior a 500 m i als acords 

verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fle txa entre dos piquets consecutius sigui <= 

1 mm. 

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de l es erugues interposant bandes de goma, 

xapes metàl·liques  o d'altres materials adequats e n el cas que es formigoni una franja junt a 

un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia d e les màquines. 

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de 

paviment de formigó prèviament construït, han d'hav er assolit una edat mínima de 3 dies. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Projecte de remodelació de la plaça cuba 
 
 
 
 

148 
  

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma  suficientment uniforme per a no 

desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de 

formigonament en rampa. 

La superfície del paviment no s'ha de retocar, exce pte en zones aïllades, comprovades amb un 

regle no inferior a 4 m. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser sufici ent perquè, amb un termini mínim de 

desencofrat del formigó  de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària 

d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de f ormigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic del s acords amb les vores, sense que comporti 

l'ús de materials diferents d'aquells que normalmen t conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d' irregularitat superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg d e cura. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els jun ts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonamen t dels treballs de preparació de la 

superfície existent. 

m2 de superfí cie realment executada, amidada segon s les especificacions de la DT, comprovada 

i acceptada expressament per la DF. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l’encofr at lateral, en el cas que sigui necessari. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 

PAVIMENT PER A CARRETERES: 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que  se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 
 
F9G4 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABATS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9G4F6B7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Paviments de formigó, amb granulats normals o d’arg ila expandida, afegint fibres o no, amb 

acabats remolinat, remolinat mes ciment pòrtland i  pols de quars o amb l’execució d’una 

textura superficial. 

S'han considerat les col·locacions del formigó segü ents: 

- Amb estenedora de formigó 

 - Amb regle vibratori 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en pa viments per a carreteres 
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En la col·locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

En la col·locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d’assen tament 

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu ca s 

- Abocat, escampat i vibrat del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfí cie del paviment ha de tenir una textura  uniforme i sense segregacions. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Les lloses no han de tenir esquerdes. 

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació  especificats a la DT o, en el seu defecte, 

els indicats per la DF. 

Aquests junts han de complir les especificacions de l seu plec de condicions. 

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb 

resina epoxi, segons les instruccions de la DF. 

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en ca p cas a la prevista a la DT. 

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. 

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 0,90 mm. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  

     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla d e 3 m 

     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de  3 m 

     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08 . 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que d urant les 48 h següents la temperatura pot 

ser inferior a 0° C. Si en algun cas fos imprescind ible formigonar en aquestes condicions, 

s’han de prendre les mesures necessàries per tal de  garantir que en el procés d’enduriment del 

formigó no es produiran defectes en els elements ni  pè rdues de resistència. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i forme s previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que  excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució d e la partida d'obra. 

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa bai xa, s'han d'extremar les precaucions per a 

evitar dessecacions superficials i fissuracions, se gons les indicacions de la DF. 

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C , s'ha de controlar constantment la 

temperatura del formigó, que no ha de superar en ca p moment els 30°C. 

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateix a dosificació, equip, velocitat de 

formigonament i gruix que despré s s'utilitzin a l' obra. 
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No s'ha de procedir a la construcció de la capa sen se que un tram de prova hagi estat aprovat 

per la DF. 

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb  una intensitat que pugui provocar la 

deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de  la textura superficial del formigó fresc. 

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà  ampliar 

aquest termini fins a un màxim de 2 h si s’utilitze n ciments amb un inici d’enduriment >= 2,30 

h, si es prenen mesures per tal d’inhibir l’endurim ent del formigó  o si les condicions 

ambientals son molt favorables. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en  tot moment i a tota l'amplada de la 

pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de  cordó d’alçària <= 10 cm. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cur a d'evitar segregacions i contaminacions. 

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal d e permetre la circulació del personal i 

evitar danys al formigó fresc. 

Els talls de formigonat han de tenir tots els acces sos senyalitzats i acondicionats per a 

protegir la capa construïda. 

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 

construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es co l· loqui al llarg d'aquest junt sigui 

homogeni i quedi compactat. 

S'han de disposar junts transversals de formigoname nt al final de la jornada, o quan s'hagi 

produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 

d'avanç. 

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aq uests junts amb un de contracció o de 

dilatació, modificant si és necessari la situació d 'aquells, segons les instruccions de la DF. 

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar  a una distància del junt més proper >= 1,5 

m. 

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de 

contracció executats al formigó fresc. 

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de m orter sobre la superfície del formigó fresc 

per a facilitar el seu acabat. 

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 

estès. 

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'es tendre la segona abans que la primera 

comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra  de les dues capes no ha de passar més d'1 

hora. 

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formig ó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de 

forma que no s'evapori l'aigua. 

L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu ca s, s'ha d'escampar uniformement sobre el 

formigó  fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot 

seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha  d'allisar mecànicament. 

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir el s cantells de la capa amb una aplanadora 

corba de 12 mm de radi. 

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient  a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 

formigonament de la capa amb prou antelació  per a que es pugui acabar amb llum natural. 

La DF podrà autoritzar la substitució de les textur es per estriat o ranurat, per una denudació 

química de la superfície del formigó fresc.  

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un 

altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de  complir l’especificat en el Plec de 

condicions corresponent. 

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la c apa durant els 3 dies següents al 

formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució  de junts i la comprovació de la 

regularitat superficial. 

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el  formigó hagi assolit el 80% de la 

resistència exigida a 28 dies. 
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L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer  abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 

Després de donar la textura al paviment, s'han de n umerar les lloses exteriors de la calçada 

amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc. 

ESTESA AMB ESTENEDORA: 

El camí de rodadura de les màquines s'ha de manteni r net amb els dispositius adequats acoblats 

a les mateixes. 

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de  recolzar sobre paviments acabats, i han de 

deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'atur in. 

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimen tadora ha de ser suficient per a que no 

s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.  

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de  guia de l'estenedora no ha de ser superior 

a 10 m. 

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes  de radi inferior a 500 m i als acords 

verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fle txa entre dos piquets consecutius sigui <= 

1 mm. 

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de l es erugues interposant bandes de goma, 

xapes metàl·liques  o d'altres materials adequats e n el cas que es formigoni una franja junt a 

un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia d e les màquines. 

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de 

paviment de formigó prèviament construït, han d'hav er assolit una edat mínima de 3 dies. 

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma  suficientment uniforme per a no 

desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de 

formigonament en rampa. 

La superfície del paviment no s'ha de retocar, exce pte en zones aïllades, comprovades amb un 

regle no inferior a 4 m. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser sufici ent perquè, amb un termini mínim de 

desencofrat del formigó  de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària 

d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de f ormigonament. 

FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ AMB FIBRES: 

El formigonament es realitzarà sense interrupcions a fi efecte d’evitar discontinuïtats en la 

distribució  de fibres 

El vibrat superficial es realitzarà amb cura de que  les fibres no es disposin de forma 

paral·lela a les superfícies  encofrades. Quan el v ibrat sigui intern es procurarà no generar 

zones amb excés de pasta i absència de fibres 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfí cie realment executada, amidada segon s les especificacions de la DT, comprovada 

i acceptada expressament per la DF. 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic del s acords amb les vores, sense que comporti 

l'ú s de materials diferents d'aquells que normalme nt conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d' irregularitat superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg d e cura. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els jun ts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonamen t dels treballs de preparació de la 

superfície existent. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l’encofr at lateral, en el cas que sigui necessari. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 

PAVIMENT PER A CARRETERES: 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que  se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 
 
FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFB - TUBS DE POLIETILÈ 
FFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFB18455. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport  i distribució de fluids a pressió i la 

col·locació d’ accessoris en canalitzacions soterra des amb unions soldades, col·locats 

superficialment o al fons de la rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè extruït de densitat alta per al transpo rt d'aigua a pressió amb una temperatura de 

servei fins a 40°C 
S’ han considerat els graus de dificultat de muntat ge per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams lla rgs, amb pocs accessoris i situada en llocs 

fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions  d' hidrants, etc.). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada  en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini  d'accessoris (sala de calderes, 

instal·lació de bombeig, etc.) 

- Sense especificació  del grau de dificultat que c orrespon a una xarxa on es poden donar 

trams lineals, equilibrats i amb predomini d'access oris indistintament al llarg del seu 

recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civ il, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta  i mitjana) 

 - Connectada a pressió  (per a tubs de polietilè d e densitat alta i baixa) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en ca nalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l’element en la seva posició defin itiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especifica ció del grau de dificultat, la col·locació 

d'accessoris. La variació  del grau de dificultat e n els diferents trams de la xarxa no permet 

fixar la repercussió d'accessoris; per això, la sev a col·locació es considera una unitat 

d'obra diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova,  han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d’ estar feta la prova de pressió. 
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Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 

dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de f er amb accessoris que pressionin la cara 

exterior del tub o bé soldats per testa, segons sig ui el tipus  d'unió definit per a la 

canalització. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer  amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 

d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de  sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 

passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred a mb els següents radis de curvatura: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │   Polietilè   │       Polietilè           │ 
│             │ densitat alta │ densitat baixa i mitjana  │ 
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│ 
│    A 0°C    │  <= 50 x Dn   │      <= 40 x Dn           │ 
│    A 20°C   │  <= 20 x Dn   │      <= 15 x Dn           │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determina r-se per interpolació lineal. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'ha n d'estendre perpendicularment o 

paral·lelament  respecte a l'estructura de l'edific i. Les horitzontals han de passar 

preferentment a prop del paviment o del sostre. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de ta l manera que garanteixin l'estabilitat i 

l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i  visos, i a les parets, s'han d'encastar. 

Si l'abraçadora del suport és metàl·lica , entre el la i el tub s'ha d'interposar una anella 

elàstica. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 

direcció, ramals, trams  llargs, etc.), permetin al  tub efectuar els moviments axials de 

dilatació. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes . 

Distància entre suports: 

- Tub polietilè densitat alta: 

- Trams verticals: DN x 20 mm 

- Trams horitzontals: DN x 15 mm 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub d escansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben pi conada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  

Gruix del llit de sorra: 

- Polietilè extruït: >= 5 cm 

- Polietilè reticulat: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 

contraccions i dilatacions degudes a canvis de temp eratura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es  produeixen en circular el fluid, els punts 

singulars (corbes, reduccions, etc.) , han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable  i de sanejament, les d'aigua potable han 

de passar per un pla superior a les de sanejament i  han d'anar separades tangencialment 100 

cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres  compactades, que han de complir 

l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de f er de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni d eformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'h a de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb le s parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els  extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangenci alment el rotlle, fent-lo rodar 

verticalment sobre el terreny. 

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha  de netejar i lubrificar amb un lubrificant 

autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la c onnexió. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularm ent a l'eix i eliminar les rebaves. 

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal ai xamfranar l'aresta exterior. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garantei xi l'alineació dels tubs i l'aplicació de 

la pressió adequada per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar inte riorment i fer-hi passar aigua per 

arrossegar les brosses. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'ai gua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'e xaminar-los, rebutjant els que presentin 

algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar  que la rasant, l'amplària, la fondària i 

el nivell freà tic de la rasa corresponen als espec ificats en la DT. En cas contrari cal 

avisar la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar e ls elements. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar e n sentit ascendent. Si no es pot fer 

d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de  comprovar que el seu interior és lliure 

d'elements que puguin impedir el seu assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, 

eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures  d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 

desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg s ense fer un reblert parcial de la rasa 

deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de c omplir les especificacions tècniques del 

reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment r eblerta excepte a les unions, s'han de fer 

les proves de pressió interior i d'estanquitat sego ns la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l' autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enlles tida la instal·lació. S'han de col·locar  

de forma que els junts de les canonades i dels acce ssoris siguin accessibles per a la seva 

reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 

efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especi ficat, inclou, a mé s, la repercussió de 

les peces especials per col·locar. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
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No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó  per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 

metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destini. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Comprovació de la correcta implantació de les con duccions a l’ obra segons el traçat 
previst. 
- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:  
     - Suportació  
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals  segons destí  de la instal·lació 
     - Utilització dels accessoris adequats a empal m aments i entroncaments 
     - Distància a altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d’estanquitat i resistència  mecànica  
- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a  instal·lacions de sanejament. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d’informe amb resultats del s contro ls i dels assaigs realitzats i de 
quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si e s pot es menar sense canviar materials, 
s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de  procedir  a canviar tot el material 
afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, 
d’acord amb el que determini la DF. 
 
 
FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
FHNT - LLUMS DEL TIPUS UP-LIGHT AMB LÀMPADES HALÒGE NES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Llums per a exteriors del tipus up-light amb làmpad es fluorescents compactes, halògenes o de 

descàrrega.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Aplics amb caixa encastats directament sobre pavi ments de terra 
- Aplics muntats sobre bastiments de caixes encasta des al paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s 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, re talls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 

Tots els materials que intervenen en la instal·laci ó  han de ser compatibles entre si. Per 

aquest motiu, el muntatge i les connexions dels apa rells han d’estar fets amb els materials i 

accessoris subministrats pel fabricant, o expressam ent aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sis tema de fixació disposat pel fabricant. 
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Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pel s punts previstos pel fabricant. 

Ha de quedar garantit el grau de protecció de la ll uminària en el punt d’entrada dels cables. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (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 elèc trica 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 e l 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 a mb 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 sup ort. 
 
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, s’ha de  fer un replanteig previ que ha de ser 

aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècnique s 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 caracterís tiques 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 retir ada de l'obra de tots els materials 

sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cable s, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou el subministrament i col·loc ació de la làmpada. 

No s’inclouen els ajuts del ram de paleta. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos  generales y ensayos. 

UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisit os particulares. Sección 2: Luminarias 

empotradas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents : 
- Comprovació de la correcta instal·lació de les ll uminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, su ports). 
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, compro vant la correcta distribució de les enceses 
i l’equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d’il·luminació 
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d’ informe amb resultats de ls controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts 
distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada loc al de característiques diferents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es pr ocedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es p rocedirà d’acord amb el que determini la 
DF. 
 
 
FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PIS CINES 
FJS - EQUIPS PER A REG 
FJS2 - ASPERSORS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Elements de distribució d'aigua en forma de pluja e n zones enjardinades,  equipats amb un o 
varis broquets de sortida, que giren al voltant del  seu eix gràcies a la força que transmet la 
pressió de l'aigua. 

S'han considerat els següents tipus: 

- Aspersor emergent de turbina amb vàlvula anti-dre natge 

- Aspersor emergent de turbina d'impacte amb vàlvul a anti-drenatge 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacion s segü ents: 

- Neteja del tub de connexió a la xarxa 

- Preparació de les unions 

- Connexionat a la xarxa amb bobina o amb colze art iculat 

- Fixació al terreny 
- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició de l’element, ha de ser l'especificada e n la DT o en el seu defecte, la indicada 

per la DF. 

La fixació al terreny  ha de quedar sòlidament  exe cutada de manera que no es pugui moure.  

La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua , ha de quedar amagada dintre de la 

carcassa i enrasada amb el terreny, mentre l'elemen t connectat a la xarxa no rebi aigua a la 

pressió mínima de treball. 

Les unions entre l’aparell i la xarxa han de ser es tanques a la pressió de treball. 

L’aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en co ndicions de funcionament, i regulat el seu 

abast. 

L’aparell ha de cobrir la zona de reg a la que està  destinat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís tiques de l'element. 

S'ha de comprovar que les característiques tècnique s de l'aparell corresponen a les 

especificades al projecte. 

L’estanquitat de les unions roscades s’ha d’aconseg uir amb els junts subministrats amb l’equip 

o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. 

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient  entre 5ºC i 35ºC, sense pluja. 

Una vegada col·locats els elements, es senyalitzara n 24 h per garantir la seva fixació 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retira da de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, et c. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada a l’obra segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
FJS4 - DIFUSORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS42641. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Elements de distribució d'aigua en forma de pluja e n zones enjardinades, e quipats amb broquet 
de sortida de doll fix, regulable i de curt abast. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacion s segü ents: 

- Neteja del tub de connexió a la xarxa 

- Preparació de les unions 

- Connexionat a la xarxa amb bobina o amb colze art iculat 

- Fixació al terreny 
- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició de l’element, ha de ser l'especificada e n la DT o en el seu defecte, la indicada 

per la DF. 

La fixació al terreny  ha de quedar sòlidament  exe cutada de manera que no es pugui moure.  

La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua , ha de quedar amagada dintre de la 

carcassa i enrasada amb el terreny, mentre l'elemen t connectat a la xarxa no rebi aigua a la 

pressió mínima de treball. 

Les unions entre l’aparell i la xarxa han de ser es tanques a la pressió de treball. 

L’aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en co ndicions de funcionament, i regulat el seu 

abast. 

L’aparell ha de cobrir la zona de reg a la que està  destinat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís tiques de l'element. 

S'ha de comprovar que les característiques tècnique s de l'aparell corresponen a les 

especificades al projecte. 

L’estanquitat de les unions roscades s’ha d’aconseg uir amb els junts subministrats amb l’equip 

o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. 

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient  entre 5ºC i 35ºC, sense pluja. 

Una vegada col·locats els elements, es senyalitzara n 24 h per garantir la seva fixació 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retira da de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, et c. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada a l’obra segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FJSB - ELECTROVÀLVULES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSB1311. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, munt ades i connectades a la xarxa. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 

- Preparació de les unions  

- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula 

- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide 
- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de que dar alineats i en posició horitzontal. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 

Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by -pass conjuntament amb les claus de pas i 

accessoris corresponents. 

Les unions entre l’aparell i la xarxa han de ser es tanques a la pressió de treball. 

L’aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hid ràuliques i de control en condicions de 

funcionament. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense f orçar ni malmetre la rosca. 

L’estanquitat de les unions roscades s’ha d’aconseg uir amb els junts subministrats amb l’equip 

o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de net ejar l'interior dels tubs i les rosques 

d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes  les vàlvules només s'han de treure en el 

moment d'executar les unions. 
Les connexions elèctriques han de quedar protegides  de la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ1 - BANCS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Bancs col·locats a l’exterior. 

S’han considerat els tipus de bancs següents: 

- Bancs de fusta 

- Bancs metàl·lics 
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- Bancs de pedra artificial 

- Bancs de pedra natural 

- Bancs de materials plàstics 
S’han considerat els sistemes de col·locació següen ts: 

- Ancorats amb daus de formigó 

- Collats sobre el paviment amb fixacions mecànique s 

- Recolzats sobre el paviment 

- Encastats al parament 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu ca s 

- Ancoratge del banc, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

El banc ha de quedar horitzontal independentment de l pendent del terreny. 
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de 
la corrosió. 

Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacion s, cops ni d'altres defectes visibles. 

Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària del seient:  ± 20 mm 

 - Horitzontalitat:  ± 10 mm 
 ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar vi sibles. 

Dimensió dels daus d’ancoratge: 40x40x40 cm 
Nombre de daus:  4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 

pluja. 

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva co l·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 

- Inspecció visual del material abans de la seva co l·locació , rebutjant les peces que 

presentin danys deguts al transport 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons cri teri de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
 
 
FQ2 - PAPERERES 
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Papereres trabucables de  planxa pintada ancorades amb dau de formigó. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra  les operacions següents: 

- Formigonament dels daus d'ancoratge 

 - Ancoratge de la paperera 

 CONDICIONS GENERALS: 

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar vi sibles. 

Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deform acions, cops ni d'altres defectes visibles. 

Alçària de la paperera:  80 cm 

Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 

Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 20 mm 

 - Verticalitat:  ± 10 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 

pluja. 

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva co l·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 

- Inspecció visual del material abans de la seva co l·locació , rebutjant les peces que 

presentin danys deguts al transport 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons cri teri de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
 
 
FQ4 - PILONS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra a mb morter de ciment. 

S'han considerat els següents tipus: 

- Fita metàl·lica formada per tub d’acer. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Projecte de remodelació de la plaça cuba 
 
 
 
 

162 
  

- Fita de fosa  

- Pilona esfèrica de formigó  

- Pilona troncocònica de formigó 

- Pilona de formigó amb forma especial 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Replanteig 

- Preparació del forat o encofrat del dau 

- Col·locació de l’ element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 

- Amorterat o formigonat del dau 

- Retirada de l'apuntalament provisional 

CONDICIONS GENERALS: 

L’element ha de restar aplomat, a la posició indica da a la DT. 

Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l’ alçada especificada la DT o la que li sigui 

prò pia segons el seu disseny. 

L'ancoratge de l’element ha de ser suficient per re sistir una empenta de 1 kN  aplicats al 

centre de gravetat del mateix. 

Les perforacions de l’ element han de restar a la p osició correcta. 

L’element restarà col·locat sense cap tipus de defe cte de fabricació o dany produï t durant el 

procés de l’obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.) 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 3 cm 

- Alçària:  + 2 cm 

- Verticalitat:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un repla nteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 

La mà quina perforadora o taladradora, en el seu ca s, no ha de produir danys ni deformacions a 

la base de suport o al paviment. 

El forat on es col·loqui l’element ha d’estar humit ejat i net de pols o altres objectes que es 

puguin haver caigut dintre. 

Una vegada col·locat l’element, no es pot rectifica r la seva posició si no é s traient-lo i 

tornant a repetir el procés. 

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 

El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que  comenci el seu adormiment. 

L’element s’apuntalarà durant 24 h per evitar movim ents i així quedi garantida la posició  

desitjada. 

Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en 

obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat realment col·locada a l’ obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 

- Inspecció visual del material abans de la seva co l·locació , rebutjant les peces que 

presentin danys deguts al transport 
- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons cri teri de la DF. 
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
 
 
FQA - JOCS PER A INFANTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

 Jocs per a infants amb estructura de diferents mat erials (acer, fusta hidrofugada, fusta 

laminada, fibra de vidre, etc.) col·locats en la se va posició definitiva. 

S’ han considerat els tipus següents: 

- Ponts de mico 

- Jocs amb molles 

- Tobogans 

- Gronxadors 

- Piràmides de corda 

- Jocs amb estructura composta 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

 - Fixats amb daus de formigó fets in situ 

- Fixats amb daus de formigó prefabricat 

- Fixats amb plataforma d’acer galvanitzat per a so terrar 

- Fixats amb fixacions mecàniques 

- Clavats al terra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Replanteig 

- Preparació del forat, en el seu cas 

- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas 

- Fixació de l'element 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt col·locat ha de ser estable. 

El joc ha de quedar horitzontal independentment del  pendent del terreny. 

Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions , cops o d'altres defectes visibles. 

No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin  produir danys als usuaris. 

Totes les unions entre els diferents elements que f ormen el conjunt, han de quedar protegides 

de la intempèrie i no han de ser fàcilment manipula bles. 

Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents  a la corrossió. 

Tots els forats i les parts rebaixades, han de port ar tapes cobertores de material plàstic. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 20 mm 

 - Horitzontalitat:  ± 10 mm 

 FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ: 

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar vi sibles. 

Fondària de la cara superior dels daus:  >= 10 cm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ  FETS IN SITU: 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 

pluja. 
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No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva co l·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las areas de j uego. Parte 1: Requisitos generales de 

seguridad y métodos de ensayo 
 
 
FR - JARDINERIA 
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
FR2B - ACABAT DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR2B1105. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I AC ABATS SUPERFICIALS 
FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDIN ERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3P2253. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Aportació i estesa de materials per al condicioname nt del terreny. 

S'han considerat els materials següents: 

- Terra vegetal  

- Escorça de pi 

- Torba rossa 

- Sorra 

- Grava de pedrera 

- Grava de riu 

- Grava volcànica 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Aportació del material corrector 

 - Incorporació al terreny del material corrector 

 CONDICIONS GENERALS: 

El material aportat ha de formar una barreja unifor me amb els altres components i amb el 

substrat existent, si és el cas. 

El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de t enir impureses ni matèria orgànica. 

La terra, l’escorça  de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors 

de males herbes. 

Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha  de tenir els pendents necessaris per a 

evacuar l'aigua superficial. 

Toleràncies d'execució: 

- Anivellament:  ± 3 cm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

L'aportació  s'ha de fer en capes de gruix uniforme  i paral·leles a l'esplanada, sense produir 

danys a les plantacions existents. 

L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les fe ines d'acondicionament del terreny. 

Quan la superfície final és drenant, s'ha de compro var que la base té els pendents suficients 

per a l'evacuació de l'aigua superficial. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL: 

- Inspecció visual del procés, amb atenció  especia l a la uniformitat de la barreja i de la 

seva estesa. 

- Comprovació del gruix d’estesa i condicions d’ani vellament. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui l a DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’IN COMPLIMENT EN TERRA VEGETAL: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec  del contractista. 
 
 
FR7 - IMPLANTACIÓ DE GESPA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR7217K0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Implantació  de gespa per diferents procediments. 

S’han considerat els procediments següents: 

- Sembra directa  

- Hidrosembra 

- Implantació de gespa en pa d’herba 

- Implantació de gespa per rizosembra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

Sembra directa: 

- Comprovació i preparació de la superfície a sembr ar 

- Sembra de les llavors 

- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas 

- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l’àrea de gespa mitjançant corronat, en 

el seu cas 

- Primera sega, en el seu cas 

- Protecció de la superfície sembrada 

Hidrosembra: 

- Comprovació i preparació de la superfície a hidro sembrar 

- Barreja de les llavors, l’aigua, l’encoixinament,  l’adob, el bioactivador i l’estabilitzador 

a la hidrosembradora 

- Projecció de la barreja al terreny 
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- Protecció de la superfície sembrada 

Hidrocobertura: 

- Barreja de l’aigua, l’encoixinament i l’estabilit zador a la hidrosembradora  

- Projecció de la barreja al terreny 

- Protecció de la superfície sembrada 

Implantació de gespa en pa d’herba: 

- Comprovació i preparació del llit de sembra 

- Estesa dels pans d’herba 

- Protecció de la superfície coberta 

Implantació  de gespa per rizosembra: 

- Comprovació i preparació de la superfície a sembr ar 

- Sembra o estesa dels fragments de planta 

- Protecció de la superfície sembrada 

CONDICIONS GENERALS: 

La barreja de llavors, els pans d’ herba o els frag ments de planta han de quedar distribuïts 

amb la màxima regularitat i uniformitat. 

La superfí cie a implantar ha de tenir el nivell pr evist. 

 Tota la capa de terra superficial ha de tenir el m ateix nivell de compactació. 

SEMBRA DIRECTA: 

La dosi de sembra de la ba rreja de llavors ha de s er de 15 a 35 g/m2. 

 Abans de la sembra, la superfície a implantar ha d e tenir la consistència de gra fi. 

HIDROSEMBRA: 

Projecció a pressió sobre el terreny d’una barreja d’aigua, llavors, fixador, fertilitzant i 

encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i  additius. 

 La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de s er de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat 

recomanada  de 2 a 5 llavors/cm2. 

L’ acabat superficial ha de ser suficientment rugós  per a afavorir l’adherència dels materials 

projectats. 

IMPLANTACIÓ EN PA D’HERBA: 

Els pans d’herba han de recolzar correctament sobre  la superfície del sòl. Les juntes han de 

quedar ben ajustades. 

 Abans de la implantació dels pans d’herba, la supe rfície a implantar ha de tenir la 

consistència de gra fi. 

IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA: 

Si la implantació és en fileres o en forats,  la qu antitat de fragments de planta per hectàrea 

ha de ser de l’ordre de 4 a 13 m3. 

Si la implantació és a eixams, la quantitat  de fra gments de planta per hectàrea ha de ser de 

l’ordre de 20 a 40 m3. 

 Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a implantar ha de tenir la 

consistència de gra fi. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s’ha d’implantar mai en sò ls glaçats, excessiva ment secs o excessivament molls, ni en 

condicions meteorològiques molt desfavorables. En e special s’han d’evitar els dies ventosos i 

els dies amb temperatures elevades. 

Abans de començar a preparar el llit de sembra,  s’ han d’eliminar la vegetació espontània i 

les llavors de males herbes. 

S’han d’eliminar les pedres, cossos estranys, arrel s i residus presents als 20 cm superiors 

del sòl. 

Cal retirar de la superfí cie les pedres i tota men a de deixalles, així com els materials de 

difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm. 
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En els treballs d’implantació d’àrees de gespa en t alussos s’han de preveure les proteccions 

en matèries de seguretat i salut necessàries per de senvolupar aquests treballs amb seguretat i 

reduir al màxim els riscs. 

SEMBRA DIRECTA: 

La sembra s’ha de realitzar en condicions meteorolò giques favorables. Quan la temperatura del 

sòl sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientm ent humit. 

Les llavors s’ han de distribuir de manera uniforme  i homogènia. 

En el cas de sembra en talussos s’ ha de distribuir  més quantitat de llavors a la part alta 

del talús i a les voreres. 

Les llavors s’han d’incorporar al sòl cobrint-les a mb una capa de material de cobertura una o 

dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en c ap cas superior a 1 cm. 

 Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 4 0-60 mm s’ha d’efectuar la primera sega. 

No s’ha de segar mai, d’una vegada, més del 30% de l’alçària foliar de la gespa. 

Les restes de la sega no s’ han de deixar sobre la gespa. 

HIDROSEMBRA: 

A les zones de clima mediterrani s’ ha de dur a ter me a la fi de l’estiu-tardor o la fi de 

l’hivern-primavera i a les zones de clima subalpí a  la fi de l’estiu. 

Des del moment que s'afegeixin les llavors a la bar reja d'hidrosembra fins al moment en que 

s'inicia l'operació de sembra no han de transcòrrer  més de 20 minuts. 

No s’ha de començar l’execució de la hidrosembra fi ns que no s’hagi aconseguit una barreja 

homogènia de tots els seus components. 

S’ha d’executar des de la base  del talús, de baix a dalt. 

L’expulsió de la barreja s’ ha de realitzar descriv int cercles o en zig-zag. 

En cas que la quantitat d’ encoixinament prevista s igui gran, 150-200 g/m2 o més, la 

hidrosembra s’ha de fer en dues fases. 

La barreja s’ha d’hidrosembra r uniformement a tota  la zona d’implantació. 

IMPLANTACIÓ EN PA D’HERBA: 

Es pot realitzar durant quasi tot l’ any, de març a  desembre, preferentment a la primavera i a 

la tardor. 

Cal evitar realitzar-la a l’estiu, en cas contrari s’han d’extremar les mesures de protecció 

en el transport, la implantació, el manteniment i e n el reg. 

Abans de col·locar-los cal humitejar o regar lleuge rament els pans d’herba, per a que les 

arrels no s’assequin i trobin immediatament humitat .  

La distribució de les peces s’ ha de fer a trencaju nt. El pans d’herba s’han d’estendre al 

nivell previst sobre el llit de sembra evitant el p osterior trepig. 

S’ha d’ assegurar un bon contacte amb el sòl i evit ar la presència de bosses d’aire. En cas 

d’irregularitats del terreny, s’han de corregir apo rtant sorra rentada a sota del pa d’herba, 

o bé allisant la superfí cie del llit de sembra. 

Al final de l’operació d’ estesa dels pans d’herba s’ha de regar. 

 En talussos els pans d’herba s’han d’estendre hori tzontalment o diagonalment a la línia de 

màxima pendent del talús i s’han de fixar al sòl mi tjançant claus d’uns 20-30 cm de llargària. 

IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA: 

S’ha d’implantar a la primavera i preferentment al inici de l’estiu. 

Cal regar immediatament desprè s de fer la implanta ció per evitar-ne la dessecació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D’HERBA O IMPLANT ACIÓ  PER RIZOSEMBRA: 

* NTJ 08G:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 

vegetal. Siembra e implantación de céspedes y prade ras. 

HIDROSEMBRA: 
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* NTJ 08H:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 

vegetal. Hidrosiembras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES: 

- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’e xecutar l’ hidrosembra. 

- Inspecció visual del procés, amb especial atenció  a la uniformitat i intensitat del reg. 

- Durant la execució de la hidrosembra, amb una fre qüències de dues sèries cada 10.000 m2, es 

determinarà el contingut de llavors, mulch i fertil itzant un cop executada la hidrosembra, 

mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui l a DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec  del contractista. 
 
 
FRE - OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FRE612C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Poda d'espècies vegetals, amb recollida de brancatg e i de restes de poda, neteja, càrrega i 

transport fins a abocador autoritzat o planta de co mpostatge i trituració. 

S'han considerat les podes de les espècies següents : 

- Arbres planifolis o coníferes 

- Palmeres 

 S'han considerat els tipus de poda següents: 

- Pinzament 

- Poda de formació 

- Poda de refaldat 

- Poda de neteja o sanejament 

- Poda de seguretat 

- Poda d’aclarida 

- Poda de reducció de capçada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Senyalització i protecció de la superfície de ter reny afectada per les operacions de poda 

- Poda de l'espècie vegetal 

- Protecció dels talls en cas necessari 

- Recollida i càrrega sobre camió dels productes ve getals generats per les operacions de poda 

- Transport a planta de compostatge dels residus 

CONDICIONS GENERALS: 

La poda s'ha de realitzar a l'alçària i amb la form a més adient al tipus d'espècie vegetal i 

la seva ubicació, d'acord amb les directrius de la DT o en el seu defecte de la DF. 

El tall s'ha de realitzar en el lloc correcte per t al de possibilitar la millor resposta de la 

planta en quant al creixement i al tancament de la ferida. 

Els talls han de ser nets sense produir esquinçamen ts. 

PODA D’ARBRES PLANIFOLIS O CONÍFERES: 

S’ha de podar el menor nombre possible de branques per tal de disminuir l’efecte negatiu 

provocat a l’arbre. Els talls han de ser molt petit s i sempre llisos i nets. 

L’orientació del tall ha de seguir l’arruga que hi ha entre la branca i el tronc i no l’ha 

d’afectar. No s’han de deixar monyons. 
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Les branques de diàmetre gran no s’han de podar, pe rò si a criteri de la DF s’ha de fer, la 

poda ha de seguir la regla dels tres talls per tal d’evitar que l’ escorça s’esquinci. 

El tall ha de ser el més curt possible, per damunt i en sentit contrari al borró, i amb 

pendent per a evitar l'estancament de l'aigua. 

S’ha de practicar el tipus de poda més adequat a l’ arbre, en funció de si és jove o adult. 

Poda d’arbres joves: 

- Poda de formació del tronc o guia: s’han d’ elimi nar les branques codominants i les que 

competeixen amb la principal. S'ha de mantenir la t ija dominant, que no ha de quedar tallada 

en cap cas. 

- Poda de formació de l’estructura: s’han d’elimina r les branques mal dirigides per a formar 

una estructura resistent. 

- Poda de refaldada: s’han d’eliminar progressivame nt les branques més baixes per a elevar la 

capçada del arbre. 

Poda d’arbres adults: 

- Poda de neteja o sanejament: s’ha d’ eliminar les  branques mortes, malaltes o dèbils. 

- Poda de seguretat: s’han d’eliminar les branques perilloses. 

- Poda d’aclarida: s’han d’eliminar selectivament b ranques o parts de branques per a reduir la 

densitat de la capçada tot conservant el seu port. 

- Poda de reducció de capçada: s’han d’eliminar sel ectivament branques o parts de branques per 

a reduir l’alçària i/o l’amplada d’un arbre.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Qualsevol actuació de poda s’ha de fer sota la tute la de la DF. 

Els treballs s'han de fer amb les precaucions neces sàries per aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

L'eliminació de branques o fulles de grans dimensio ns es farà en diferents parts, controlant 

en tot moment la direcció de la caiguda per a evita r danys a tercers. 

No s'han de produir danys ni al propi arbre ni a la  resta de vegetació o altres elements per 

la caiguda de les branques. 

Els treballs de poda, especialment quan comportin e nfilar-se, han de ser fets per podadors 

qualificats que han de conèixer les necessitats i l a biologia de les diferents espècies, així  

com les normes de seguretat. 

S’han de complir tots els requisits de seguretat es tablerts en altura: arnès de seguretat, 

eslinga d’acer o qualsevol dels equips d’enfilada, preferiblement maquinà ria d’alçada. 

PODA D’ARBRES PLANIFOLIS O CONÍFERES: 

S’han d’eliminar les branques malaltes, malmeses i mortes, a fi d’impedir la proliferació de 

fongs o similars. Només es justifica l’eliminació  de les branques sanes per a facilitar l’ 

aclarida de la capçada i l’entrada de llum i d’aire ; també és justificable l’eliminació de 

branques creuades o mal dirigides. 

S'han d'eliminar les branques o els segments de bra nques que impedeixin assolir la forma i el 

volum desitjat. 

S'ha de realitzar a l'època estacionària del períod e vegetatiu, sense coincidir amb dies de 

baixes temperatures o risc de gelades. 

La poda s'ha de fer en vàries etapes, començant per  les branques secundàries, seguint amb les 

laterals, per a reduir progressivament el pes i evi tar que la branca es trenqui i faci malbé 

el tronc. 

La secció final per tallar ha de medir menys de 60 cm de llarg i el tall s'ha de fer arran de 

tronc. 

Els talls s'han de començar de baix cap amunt fins un terç de la secció, i s'ha d'acabar dalt 

fins a trobar el primer tall. 

Si cal, es retallaran les vores de la ferida per a facilitar la formació de teixit protector. 

PODA DE PALMERES: 
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S’han de tallar i treure les fulles i/o fruits que presenten perill de caiguda, o per a 

millorar l’aspecte estètic del lloc on es troben o bé  per a adequar-les a les necessitats 

d’ús de l’espai on es desenvolupen. 

Les fulles velles s’han de suprimir sense tallar-le s arran de l’estípit, conservant les 

tabales (beina i una porció de pecí ol) que hi esta n fortament adherides i eliminant les que 

se’n desprenen fàcilment. La distància del tall de poda al tronc ha de ser uniforme.  

En cas de palmeres molt joves, el tractament ha de seguir la pauta següent: 

- Retoc de les tabales velles si estan descompostes . 

- Eliminació de fulles mortes, inflorescències, inf ructescències, etc. 

- Reducció d’un terç de les fulles verdes que moles tin en comptes d’eliminar-les totalment. 

- Lligada de les fulles sense estrènyer-les massa o  instal·lació d’un trípode telescòpic que 

les suporti. 

L’esporga de la palmera també pot implicar l’elimin ació de fillols en les espècies que són 

prolífiques a generar-los, sempre que la DF així ho  indiqui. 

Qualsevol operació d’esporga s’ha de fer en l’època  adequada, d’acord amb el lloc on es troben 

situades. 

En les àrees de clima tropical o subtropical la pod a es pot realitzar en qualsevol època de 

l’any. 

En les àrees de clima temperat, en qualsevol època,  fora del període de glaçades. 

En les àrees de clima fred, durant els mesos d’esti u. 

Si la poda implica una eliminació de fulles verdes,  és aconsellable efectuar-la durant els 

mesos d’estiu. Les fulles seques no es poden elimin ar durant els mesos freds.  

També és aconsellable realitzar la poda després de formar-se les inflorescències, per a 

eliminar-les, de manera que no es produeixin infruc tescències que podrien ocasionar problemes 

(brutícia dels espais, excessiu pes davant de tempe stes o ventades, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* NTJ 14B:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación de 

los espacios verdes. Mantenimiento de palmeras. 

* NTJ 14C-2:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación 

de los espacios verdes. Mantenimiento del arbolado:  poda. 
 
 
FRF - REG 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Reg manual d'espècies vegetals amb aigua procedent de la xarxa d'abastament o de camió 

cisterna. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De superfí cies: gespa, prat o planta entapissant  

- De clots de reg: arbres , arbusts o plantes de pe tit port 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Desplaçament de la mànega, i/o del camió  cistern a en el seu cas, per la superfície o punts 

per regar 

- Reg de les espècies vegetals 

- Reconstrucció del clot de reg cada dos regs, en e l cas de reg d’arbres 

CONDICIONS GENERALS: 

El regatge s'ha de fer amb aigua autoritzada per la  DF. 
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L’ aigua de reg ha de complir els requisits físics,  químics i biològics adients com a aigua de 

reg. 

Les característiques pròpies del reg, referents a l a freqüència i forma d'aplicació, han de 

seguir les especificacions de la DT, o en el seu de fecte les determinades per la DF, d'acord 

amb l'època de l'any, les condicions  metereològiqu es i les espècies vegetals. 

REG D’ARBRAT: 

Les dosis d’ aigua aplicades han de ser suficients per tal que el terreny que envolta l’arbre 

quedi a capacitat de camp. 

REG D’ARBUSTS I PLANTES: 

Tota la superfí cie ha de quedar regada homogèniame nt i no pot quedar cap zona sense regar. 

REG DE GESPA I PRATS: 

La quantitat d’ aigua aportada serà la necessària p er col·locar el sòl a capacitat de camp i 

per mantenir les plantes en bon estat vegetatiu. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El regatge s'ha de fer preferentment a les últimes hores de la tarda o a les primeres del 

matí. 

El regatge no ha de descalçar les plantes ni provoc ar erosions al terreny. 

El primer regatge després de la sembra s'ha de fer amb les precaucions oportunes per evitar 

l'arrossegament de la terra o de les llavors. 

Quan s'efectua el reg amb mànega, aquesta s'ha d'ar rossegar sense malmetre la plantació. 

Quan s'efectua el reg amb camió cisterna, aquest ha  de circular sense produir danys a la 

plantació. 

REG D’ARBRAT: 

El reg s’ ha de fer amb poca pressió i lentament pe r tal d’evitar el descalçament d’arbres, 

especialment dels joves. 

REG DE PALMERES: 

S’h a de regar abans que el sòl estigui completamen t sec. 

No s’ha de regar nomé s el sòl immediatament proper  al coll de l’estípit, sinó que s’ha de 

procurar que la zona de reg sigui més àmplia a fi q ue la palmera disposi de més quantitat 

d’aigua per tal de poder espaiar més els regs. 

 Els regs han de ser abundants i periòdics, però ha n d’evitar l’entollament. 

REG D’ARBUSTS I PLANTES: 

S’ha d’evitar una pressió excessiva per evitar que es formin xaragalls o escorrenties o que es 

puguin malmetre els vegetals. 

Desprès del reg s’ ha de fer un repàs de l’estat de  les plantes i adreçar totes les que ho 

requereixin. 

REG DE GESPA I PRATS: 

No s’ ha de regar durant els períodes amb una pluvi ometria igual o superior a la dosi de reg. 

REG DE GESPA: 

En è poques fredes de gelades, s’ha de regar al mig dia. 

L’aportació d’ aigua s’ha de fer uniformement, de m anera que arribi al sòl suaument, 

preferentment en forma de pluja fina. 

S’ha d’evitar l’excés i l’embassament o l’escorrent ia superficial de l’aigua. 

S’ha d’aportar l a quantitat d’aigua estrictament n ecessària. 

En el cas de gespa nova acabada d’implantar els reg s han de ser freqüents i poc abundants, i 

en el cas de gespa consolidada poden ser més abunda nts i menys freqüents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

SUPERFÍCIES: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

CLOTS DE REG: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* NTJ 14B:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación de 

los espacios verdes. Mantenimiento de palmeras. 

* NTJ 14C-3:1999 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación 

de los espacios verdes. Mantenimiento del arbolado:  Otras operaciones. 

* NTJ 14D:2001 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento de plantaciones 

arbustivas. 

* NTJ 14G:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Mantenimiento y conservación de 

los espacios verdes. Mantenimiento de céspedes no d eportivos y praderas. 
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 24,52000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 24,52000 €

A0125000 h Oficial 1a 24,93000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 24,92000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 25,33000 €

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 24,52000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 27,59000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 25,84000 €

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 33,79000 €

A013F000 h Ajudant manyà 21,83000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,74000 €

A013N000 h Ajudant obra pública 21,74000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 24,49000 €

A0140000 h Manobre 20,37000 €

A0150000 h Manobre especialista 21,19000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,88000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 77,81000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 63,82000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 48,15000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 68,77000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 54,96000 €

C1503000 h Camió grua 52,39000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 49,64000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 55,15000 €

C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 16 m , sense operari

15,67000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,02000 €

C2001000 h Martell trencador manual 4,09000 €

C2005000 h Regle vibratori 5,54000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars manuals 8,75000 €

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20
kW

39,87000 €

CRE21100 h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor 4,53000 €

CRE23000 h Motoserra 3,53000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 9,56000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,26000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 20,75000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 23,34000 €

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 19,43000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,03000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 120,45000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,10000 €

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

69,93000 €

B065C76B m3 Formigó HA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

100,64000 €

B065ED6B m3 Formigó HA-30/B/20/IIb+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb+E

101,50000 €

B06QC76A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIa+E

131,70000 €

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

41,99000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 4,56000 €

B0E245A1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 500x200x100 mm, per a revestir, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3

0,96000 €

B0FA1HA0 u Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,14000 €

B0G1U020 m Peça per a coronament de paret de 13 a 17,5 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada,
amb dos cantells en escaire

22,33000 €

B0G1UB05 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 80 mm de gruix 97,24000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb 0 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

31,89000 €

B89ZR000 kg Pintura acrílica 6,20000 €

B96617D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

20,09000 €

B96AUG20 m Vorada de xapa galvanitzada corbada de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, inclòs elements
metàl�lics d'ancoratge soldats a la xapa

33,43000 €

B985A700 m Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x35 cm 14,12000 €

B9GZ1210 t Impressió amb motllures 50,29000 €

B9PAA1C0 kg Aglomerat sintètic per a paviment multicapa a base de resines sintètiques i partícules de cautxú 5,57000 €

BB12IV02 m Barana d'acer inoxidable de 110 cm d'alçària, formada per passamà rodó D 50 mm,amb platines
d'ancoratge arrodonides de 100x150x5 mm

36,10000 €

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,26000 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

9,52000 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,06000 €

BJS42640 u Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5
m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de
treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable

6,71000 €

BJSA2041 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu
mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions

199,07000 €
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MATERIALS

BJSB1310 u Electrovàlvula per a instal�lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

92,94000 €

BJSDC100 u Pericó circular de poliropilè, per instal�lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb
tapa amb cargol per tancar

4,03000 €

BJSDR800 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal�lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol
per tancar

181,30000 €

BJSW1110 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2´´ 5,59000 €

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 4,64000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 7,54000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 9,17000 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons,  d'alliberament lent 6,83000 €

BR3P2250 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

63,56000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,97000 €

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies,
segons NTJ 07N

5,35000 €

BV2LG2CD u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

191,35000 €

BVAH3K40 u Jornada de proves de comprovació de la instal�lació d'enllumenat exterior, incloent: verificació de
les prescripcions reglamentàries segons MI BT 009, verificació de la connexió a terra i continuitat
de totes les columnes i suports, comprovació del nivell mig d'il�luminació i funcionament correcte
del sistema d'encesa

587,11000 €

BVR48200 u Percentatge de germinació per espècie 51,89000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 86,03000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 21,19000 = 23,30900

Subtotal: 23,30900 23,30900

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 2,02000 = 1,21200

Subtotal: 1,21200 1,21200

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,26000 = 0,22680

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 20,75000 = 13,48750

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

1,550      x 19,03000 = 29,49650

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

0,150      x 120,45000 = 18,06750

Subtotal: 61,27830 61,27830

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23309

COST DIRECTE 86,03239

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,03239

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 87,77000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,19000 = 21,19000
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 21,19000 21,19000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,02000 = 1,41400

Subtotal: 1,41400 1,41400

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,26000 = 0,25200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,740      x 23,34000 = 40,61160

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

0,200      x 120,45000 = 24,09000

Subtotal: 64,95360 64,95360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21190

COST DIRECTE 87,76950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,76950

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 91,22000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,19000 = 21,19000

Subtotal: 21,19000 21,19000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,02000 = 1,41400

Subtotal: 1,41400 1,41400

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,26000 = 0,25200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 23,34000 = 38,04420

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

0,250      x 120,45000 = 30,11250

Subtotal: 68,40870 68,40870

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21190

COST DIRECTE 91,22460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,22460
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ELEMENTS COMPOSTOS

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 123,99000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 21,19000 = 22,24950

Subtotal: 22,24950 22,24950

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,02000 = 1,46450

Subtotal: 1,46450 1,46450

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,26000 = 0,25200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 23,34000 = 35,71020

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

0,200      x 120,45000 = 24,09000

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,10000 = 40,00000

Subtotal: 100,05220 100,05220

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22250

COST DIRECTE 123,98870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,98870
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PARTIDES D'OBRA

P-1 E2133353 m2 Enderroc d'escales existents , a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: 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.

Rend.: 1,000 57,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a 0,250 /R x 24,93000 = 6,23250

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 20,37000 = 8,14800

Subtotal: 14,38050 14,38050

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,400 /R x 77,81000 = 31,12400

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,160 /R x 48,15000 = 7,70400

C200S000 h Equip i elements auxiliars manuals 0,400 /R x 8,75000 = 3,50000

Subtotal: 42,32800 42,32800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21571

COST DIRECTE 56,92421
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,85386

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,77807

P-2 E21R1010 u Arrencada d'arbre incloses les arrels i càrrega dels
materials sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrancat,
aprovat per la DF.

Rend.: 1,000 123,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 24,52000 = 24,52000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 20,37000 = 20,37000

Subtotal: 44,89000 44,89000

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,300 /R x 68,77000 = 20,63100

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 52,39000 = 52,39000

CRE23000 h Motoserra 1,000 /R x 3,53000 = 3,53000

Subtotal: 76,55100 76,55100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67335

COST DIRECTE 122,11435
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,83172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,94607

P-3 E5Z15A6B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 20 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfí cie corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 29,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 24,52000 = 6,13000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 20,37000 = 5,09250

Subtotal: 11,22250 11,22250

Materials

D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,200      x 86,03239 = 17,20648

Subtotal: 17,20648 17,20648

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16834

COST DIRECTE 28,59732
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,42896

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,02628

P-4 E6187H1N m2 Paredó de divisòria de gruix 10 cm, de bloc foradat llis
de 500x200x100 mm, de morter de ciment, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir,
col�locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland
amb filler calcari i sorra de pedra granítica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció del volum corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Rend.: 1,000 21,66 €
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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 1 00%
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 mé s 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.

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 24,52000 = 7,35600

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 20,37000 = 3,05550

Subtotal: 10,41150 10,41150

Materials

B0E245A1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
500x200x100 mm, per a revestir, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3

10,300      x 0,96000 = 9,88800

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,009      x 87,76950 = 0,78115

Subtotal: 10,66915 10,66915

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26029

COST DIRECTE 21,34094
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,32011

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,66105

P-5 E81125D4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb
ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Inclou acabat amb sulfat de ferro.
Inclos dues mostres a escollir per part de la DF.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els

Rend.: 1,000 9,21 €
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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.

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 24,52000 = 4,90400

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 20,37000 = 2,03700

Subtotal: 6,94100 6,94100

Materials

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

0,003      x 120,45000 = 0,38544

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,017      x 91,22460 = 1,57819

Subtotal: 1,96363 1,96363

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17353

COST DIRECTE 9,07816
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,13617

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,21433

P-6 E8J4U020 m Coronament de paret de 13 a 17,5 cm de gruix, amb
pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells
en escaire, col�locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 26,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 24,52000 = 2,45200

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 20,37000 = 1,01850

Subtotal: 3,47050 3,47050

Materials

B0G1U020 m Peça per a coronament de paret de 13 a 17,5 cm de
gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb
dos cantells en escaire

1,020      x 22,33000 = 22,77660

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,002      x 123,98870 = 0,24798
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Subtotal: 23,02458 23,02458

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05206

COST DIRECTE 26,54714
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,39821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,94534

P-7 E9VZ1JAK m Formació d'esglaó amb totxana de 240x115x100 mm,
col�locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 14,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 24,52000 = 7,35600

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 20,37000 = 3,05550

Subtotal: 10,41150 10,41150

Materials

B0FA1HA0 u Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

11,998      x 0,14000 = 1,67972

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,013      x 123,98870 = 1,56226

Subtotal: 3,24198 3,24198

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15617

COST DIRECTE 13,80965
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,20714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,01680

P-8 EB12U040 m Barana d'acer inoxidable de 110 cm d'alçària,
formada per passamà i muntants rodons de diàmetre
50 mm, ancorada amb platines arrodonides de
100x150x5 mm i tacs químics amb visos metàl�lics.
Segons detalls de projecte, amb tot inclòs per poder
deixar la partida segons plànols. Inclòs fonaments i/o
entregues amb la resta de l'obra. tots els elements
d'acer inoxidable amb grau de protecció per primera
linia de mar.

Rend.: 1,000 70,07 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 24,92000 = 9,96800

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 21,83000 = 4,36600

Subtotal: 14,33400 14,33400

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

4,000      x 4,56000 = 18,24000

BB12IV02 m Barana  d'acer inoxidable de 110 cm d'alçària,
formada per passamà rodó D 50 mm,amb platines
d'ancoratge arrodonides de 100x150x5 mm

1,000      x 36,10000 = 36,10000

Subtotal: 54,34000 54,34000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35835

COST DIRECTE 69,03235
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,03549

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,06784

P-9 F2131323 m3 Enderroc de solera de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió.
Criteri d'amidament: 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.

Rend.: 1,000 68,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a 0,400 /R x 24,93000 = 9,97200

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 20,37000 = 10,18500

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 21,19000 = 25,42800

Subtotal: 45,58500 45,58500

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,600 /R x 18,88000 = 11,32800

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 68,77000 = 6,87700

C200S000 h Equip i elements auxiliars manuals 0,400 /R x 8,75000 = 3,50000

Subtotal: 21,70500 21,70500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,68378

COST DIRECTE 67,97378
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,01961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,99338
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P-10 F2168943 m2 Enderroc de passamans del mur existent de peces de
0,45x 0,20 m. a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 7,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 20,37000 = 3,05550

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 21,19000 = 3,17850

Subtotal: 6,23400 6,23400

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,150 /R x 4,09000 = 0,61350

Subtotal: 0,61350 0,61350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09351

COST DIRECTE 6,94101
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,10412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,04513

P-11 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col�locada
sobre formigó amb compressor o petita excavadora i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 3,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,070 /R x 21,19000 = 1,48330

Subtotal: 1,48330 1,48330

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 18,88000 = 0,94400

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,015 /R x 68,77000 = 1,03155

Subtotal: 1,97555 1,97555

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02225

COST DIRECTE 3,48110
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,05222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,53332

P-12 F2194AK1 m2 Demolició de tot tipus de paviments , de fins a 20 cm
de gruix , amb compressor manual o amb petita
retroexcavadora i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment
enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 7,28 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 21,19000 = 3,17850

Subtotal: 3,17850 3,17850

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 18,88000 = 1,88800

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,030 /R x 68,77000 = 2,06310

Subtotal: 3,95110 3,95110

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04768

COST DIRECTE 7,17728
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,10766

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,28494

P-13 F21J3113 m2 Repicat d'arrebossat i/o revestiments de murs
existents per a la regularització de superfícies en
paraments verticals amb compressor i/o eines
manuals i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 9,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 21,19000 = 3,17850

Subtotal: 3,17850 3,17850

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 18,88000 = 1,41600

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,080 /R x 63,82000 = 5,10560

Subtotal: 6,52160 6,52160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04768

COST DIRECTE 9,74778
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,14622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,89399

P-14 F21Q1121 u Retirada de banc de formigó convencional de fins a
2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,91 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 21,19000 = 3,17850

Subtotal: 3,17850 3,17850

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,150 /R x 49,64000 = 7,44600

C2001000 h Martell trencador manual 0,150 /R x 4,09000 = 0,61350

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,150 /R x 9,56000 = 1,43400

Subtotal: 9,49350 9,49350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04768

COST DIRECTE 12,71968
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,19080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,91047

P-15 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 21,19000 = 3,17850

Subtotal: 3,17850 3,17850

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,150 /R x 49,64000 = 7,44600

C2001000 h Martell trencador manual 0,150 /R x 4,09000 = 0,61350

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,150 /R x 9,56000 = 1,43400

Subtotal: 9,49350 9,49350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04768

COST DIRECTE 12,71968
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,19080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,91047

P-16 F21QA981 u Retirada amb cura, emmagatzematge i posterior
col�locació de cartell existent d'informació,
d'estructura metàl�lica , amb un volum aparent de fins
a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor, inclou l'excavació, els fonaments
amb formigó i l'aplomament correcte de la posterior
col�locació.
Tot perfectament finalitzat segons les directrius de la
direcció facultativa.

Rend.: 1,000 419,07 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 24,52000 = 73,56000

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 20,37000 = 81,48000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,19000 = 21,19000

Subtotal: 176,23000 176,23000

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,400 /R x 55,15000 = 22,06000

C2001000 h Martell trencador manual 0,500 /R x 4,09000 = 2,04500

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,500 /R x 9,56000 = 4,78000

Subtotal: 28,88500 28,88500

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars 100,000 0,00000 = 205,11500

Subtotal: 205,11500 205,11500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,64345

COST DIRECTE 412,87345
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 6,19310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 419,06655

P-17 F2R542AA m3 Transport de residus a instal�lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: 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 inclou les despeses d'abocament i de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un
35%.
(Incloses les taxes corresponents del abocador
corresponent i l'entrega de certificats).

Rend.: 1,000 3,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària
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C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,070 /R x 54,96000 = 3,84720

Subtotal: 3,84720 3,84720

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars 0,150 0,00000 = 0,00577

Subtotal: 0,00577 0,00577

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3,85297
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,05779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,91076

P-18 F96617D9 m Vorada de directrius corbes o rectilinies, de peces de
formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col�locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter M-5.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 44,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,290 /R x 24,52000 = 7,11080

A0140000 h Manobre 0,493 /R x 20,37000 = 10,04241

Subtotal: 17,15321 17,15321

Materials

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

0,074      x 69,93000 = 5,15384

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

0,002      x 41,99000 = 0,08818

B96617D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

1,050      x 20,09000 = 21,09450

Subtotal: 26,33652 26,33652

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25730

COST DIRECTE 43,74703
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,65621

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,40323
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P-19 F96AUA20 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat, corbada o
rectilinea, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària com
a màxim, inclòs elements metàl�lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col�locada sobre base de formigo
HM-20/P/40/I
Les mides definitives seran les especificades a
detalls de projecte.
Inclou repas de soldadures de talls o de zones
desprotegides amb tractament galvanitzat aplicat in
situ.

Rend.: 1,000 44,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 24,52000 = 3,67800

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 20,37000 = 3,05550

Subtotal: 6,73350 6,73350

Materials

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

0,045      x 69,93000 = 3,14685

B96AUG20 m Vorada de xapa galvanitzada corbada de 10 mm de
gruix i 250 mm d'alçària, inclòs elements metàl�lics
d'ancoratge soldats a la xapa

1,000      x 33,43000 = 33,43000

Subtotal: 36,57685 36,57685

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10100

COST DIRECTE 43,41135
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,65117

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,06252

P-20 F985A70G m Gual de peces de formigó remuntable, disposats
segons plànols de projecte,doble capa, 25x35 cm,
col�locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a
30 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:8
amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb
formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT.
Inclou les peces especials de remat i de cantonades,
per deixar-ho tot totalment entregat amb la resta de la
pavimentació.

Rend.: 1,000 45,32 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,308 /R x 24,52000 = 7,55216

A0140000 h Manobre 0,650 /R x 20,37000 = 13,24050

Subtotal: 20,79266 20,79266

Materials

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

0,122      x 69,93000 = 8,53845

B985A700 m Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x35 cm 1,050      x 14,12000 = 14,82600

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,002      x 87,76950 = 0,18432

Subtotal: 23,54877 23,54877

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31189

COST DIRECTE 44,65332
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,66980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,32312

P-21 F9B3UA80 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit,
acabat deixat de serra, de 80 mm de gruix,
col�locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l.
Queda inclòs el compactat de les terres de base, la
perfecta disposició de les terres com a subbase i
l'estesa de tot-ú com a subbase si fora necessari

Rend.: 1,000 127,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,700 /R x 24,52000 = 17,16400

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 20,37000 = 6,11100

Subtotal: 23,27500 23,27500

Materials

B0G1UB05 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit,
acabat deixat de serra, de 80 mm de gruix

1,020      x 97,24000 = 99,18480

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,030      x 91,22460 = 2,73674
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Subtotal: 101,92154 101,92154

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34913

COST DIRECTE 125,54567
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,88318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,42885

P-22 F9G184B4 m2 Paviment de formigó HA-30/B/20/IIb+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat, 10
mm, de 15 cm de gruix,escampat amb transport
interior manual, estesa i vibratge manual i acabat
raspatllat manual.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat,
mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a
la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions
d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de
cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els
junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament
dels treballs de preparació de la superfície existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat
lateral, en el cas que sigui necessari. Inclòs pp de 2
mostres de paviment.

Rend.: 1,000 33,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,550 /R x 24,52000 = 13,48600

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 20,37000 = 8,14800

Subtotal: 21,63400 21,63400
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Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,100 /R x 5,54000 = 0,55400

Subtotal: 0,55400 0,55400

Materials

B065ED6B m3 Formigó HA-30/B/20/IIb+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb+E

0,100      x 101,50000 = 10,15000

Subtotal: 10,15000 10,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32451

COST DIRECTE 32,66251
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,48994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,15245

P-23 F9G263B7 m2 Paviment de formigó imprès HA-30/B/10/IIa+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat 10
mm, de 15 cm de gruix, escampat amb transport
interior manual, estesa i vibratge manual, inclòs
impressió manual amb motlle de disseny i formigó
colorejat a escollir per la DF.
Criteri d'amidament: m2 de volum realment executat,
mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a
la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions
d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de
cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els
junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament
dels treballs de preparació de la superfície existent.
m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT, comprovada i
acceptada expressament per la DF.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat
lateral, en el cas que sigui necessari.
Queda inclòs el compactat de les terres de base, la
perfecta disposició de les terres com a subbase i
l'estesa de tot-ú com a subbase si fora necessari
Inclòs PP de 4 mostres a escollir per la DF.
Inclòs la convinació de diferents texturats i/o
perímetres de marcatge i formacions d'escosells.

Rend.: 1,000 37,23 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,400 /R x 24,52000 = 9,80800

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 20,37000 = 12,22200

Subtotal: 22,03000 22,03000

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 5,54000 = 0,73682

Subtotal: 0,73682 0,73682

Materials

B065C76B m3 Formigó HA-30/B/10/IIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

0,100      x 100,64000 = 10,06400

B9GZ1210 t Impressió amb motllures 0,070      x 50,29000 = 3,52030

Subtotal: 13,58430 13,58430

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33045

COST DIRECTE 36,68157
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,55022

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,23179

P-24 F9G4F6B7 m2 Paviment de formigó amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 15 cm de gruix, de
consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre
20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
escampat amb transport interior manual, estesa i
vibratge manual, raspatllat manual afegint sulfat de
ferro com acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfí cie realment
executada, amidada segons les especificacions de la
DT, comprovada i acceptada expressament per la DF.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords amb les vores, sense que comporti l'ú s de
materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions
d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de
cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els
junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament
dels treballs de preparació de la superfície existent.
Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de
l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.
Queda inclòs el compactat de les terres de base, la
perfecta disposició de les terres com a subbase i
l'estesa de tot-ú com a subbase si fora necessari.
Inclòs pp de tres mostres per escollir per part de la
DF.

Rend.: 1,000 34,66 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,100 /R x 24,52000 = 2,45200

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 20,37000 = 8,14800

Subtotal: 10,60000 10,60000

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,023 /R x 5,54000 = 0,12742

Subtotal: 0,12742 0,12742

Materials

B06QC76A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIa+E

0,158      x 131,70000 = 20,74275

B9GZ1210 t Impressió amb motllures 0,050      x 50,29000 = 2,51450

Subtotal: 23,25725 23,25725

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15900

COST DIRECTE 34,14367
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,51216

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,65583

P-25 F9PA11C2 m2 Capa esmorteïdora d'aglomerat sintètic per a
paviment multicapa a base de resines sintètiques amb
partícules de cautxú i pintura acrílica, d'aplicació
manual, amb una dotació de 1,8 kg/m2.
Cobriment d'escosells, segons models ajuntament de
Tarragona

Rend.: 1,000 19,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,120 /R x 24,52000 = 2,94240

A013N000 h Ajudant obra pública 0,240 /R x 21,74000 = 5,21760

Subtotal: 8,16000 8,16000

Materials

B89ZR000 kg Pintura acrílica 0,315      x 6,20000 = 1,95300

B9PAA1C0 kg Aglomerat sintètic per a paviment multicapa a base
de resines sintètiques i partícules de cautxú

1,575      x 5,57000 = 8,77275

Subtotal: 10,72575 10,72575

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12240

COST DIRECTE 19,00815
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,28512

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,29327
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P-26 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col�locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal�lada,
amidada segons les especificacions de la DT, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal�lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les
peces especials per col�locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó
per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl�liques
per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 1,000 13,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 25,33000 = 5,06600

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,74000 = 4,34800

Subtotal: 9,41400 9,41400

Materials

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,26000 = 1,28520

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 9,52000 = 2,85600

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,06000 = 0,06000

Subtotal: 4,20120 4,20120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14121

COST DIRECTE 13,75641
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,20635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,96276
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P-27 FJS42641 u Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm
d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m,
amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, per una pressió de treball
entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb
tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la
xarxa amb unió articulada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal�lada a
l'obra segons les especificacions de la DT.
La cobertura per la precipitació serà del 100%. Amb
cabal proporcional al arc de precipitació.

Rend.: 1,000 27,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 25,33000 = 7,59900

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 21,74000 = 6,52200

Subtotal: 14,12100 14,12100

Materials

BJS42640 u Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm
d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m,
amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, per una pressió de treball
entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb
tapa indicadora d'aigua no potable

1,000      x 6,71000 = 6,71000

BJSW1110 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
d'1/2´´

1,000      x 5,59000 = 5,59000

Subtotal: 12,30000 12,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21182

COST DIRECTE 26,63282
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,39949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,03231

P-28 FJSA2041 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà,
per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat
superficialment, connectat als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat

Rend.: 1,000 223,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 25,33000 = 20,26400

Subtotal: 20,26400 20,26400

Materials
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BJSA2041 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema
de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà,
per a un nombre màxim de 4 estacions

1,000      x 199,07000 = 199,07000

Subtotal: 199,07000 199,07000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50660

COST DIRECTE 219,84060
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,29761

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,13821

P-29 FJSB1311 u Electrovàlvula per a instal�lacio de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal�lada,
amidada segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 125,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 25,33000 = 25,33000

Subtotal: 25,33000 25,33000

Materials

BJSB1310 u Electrovàlvula per a instal�lacio de reg,  d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

1,000      x 92,94000 = 92,94000

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´1/2

1,000      x 4,64000 = 4,64000

Subtotal: 97,58000 97,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37995

COST DIRECTE 123,28995
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,84935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,13930

P-30 FJSDC10G u Pericó circular de polipropilè, per instal�lacions de
reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa
amb cargol per tancar, col�locada sobre llit de grava, i
reblert de terra lateral

Rend.: 1,000 16,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 24,52000 = 6,13000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 20,37000 = 5,09250
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Subtotal: 11,22250 11,22250

Materials

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 0,023      x 19,43000 = 0,44689

BJSDC100 u Pericó circular de poliropilè, per instal�lacions de reg,
de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa
amb cargol per tancar

1,000      x 4,03000 = 4,03000

Subtotal: 4,47689 4,47689

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16834

COST DIRECTE 15,86773
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,23802

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,10574

P-31 FJSDR80G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal�lacions de
reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col�locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

Rend.: 1,000 198,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 24,52000 = 7,35600

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 20,37000 = 6,11100

Subtotal: 13,46700 13,46700

Materials

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 0,050      x 19,43000 = 0,97150

BJSDR800 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal�lacions de
reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar

1,000      x 181,30000 = 181,30000

Subtotal: 182,27150 182,27150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20201

COST DIRECTE 195,94051
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,93911

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,87961

P-32 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior al 12 %.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 2,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,080 /R x 25,84000 = 2,06720

Subtotal: 2,06720 2,06720
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03101

COST DIRECTE 2,09821
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03147

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,12968

P-33 FR3P2253 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 85,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,270 /R x 24,49000 = 6,61230

Subtotal: 6,61230 6,61230

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,135 /R x 48,15000 = 6,50025

Subtotal: 6,50025 6,50025

Materials

BR3P2250 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

1,111      x 63,56000 = 70,61516

Subtotal: 70,61516 70,61516

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09918

COST DIRECTE 83,82689
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,25740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,08430

P-34 FR7217K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de
30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel�lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície de 500 a 2000 m2.
Tipus Zoysia Japónica.
Queden incloses 3 mínimes previes a la recepció de
l'enjardinament.
inclos els certificats de la barreja de les llavors i del
seu porcentatge.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 1,28 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,002 /R x 27,59000 = 0,06622

Subtotal: 0,06622 0,06622

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,001 /R x 52,39000 = 0,06287

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,001 /R x 39,87000 = 0,04784

Subtotal: 0,11071 0,11071

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,26000 = 0,00252

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015      x 7,54000 = 0,11310

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 9,17000 = 0,41265

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons,  d'alliberament lent 0,030      x 6,83000 = 0,20490

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200      x 0,97000 = 0,19400

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

0,030      x 5,35000 = 0,16050

Subtotal: 1,08767 1,08767

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00099

COST DIRECTE 1,26559
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,01898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,28458

P-35 FRE612C0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m
d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 65,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 0,560 /R x 33,79000 = 18,92240

A013P000 h Ajudant jardiner 0,560 /R x 24,49000 = 13,71440

Subtotal: 32,63680 32,63680

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,278 /R x 52,39000 = 14,56442

C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m , sense operari

0,560 /R x 15,67000 = 8,77520

CRE21100 h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de
compressor

0,560 /R x 4,53000 = 2,53680
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CRE23000 h Motoserra 0,560 /R x 3,53000 = 1,97680

Subtotal: 27,85322 27,85322

Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb 0 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,125      x 31,89000 = 3,98625

Subtotal: 3,98625 3,98625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48955

COST DIRECTE 64,96582
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,97449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,94031

P-36 J911G2CD u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de
fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma
UNE-ENV 12633

Rend.: 1,000 194,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BV2LG2CD u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de
fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma
UNE-ENV 12633

1,000      x 191,35000 = 191,35000

Subtotal: 191,35000 191,35000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 191,35000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,87025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 194,22025

P-37 JHV13K40 u Jornada de proves de comprovació de la instal�lació
d'enllumenat exterior, incloent: verificació de les
prescripcions reglamentàries segons MI BT 009,
verificació de la connexió a terra i continuitat de totes
les columnes i suports, comprovació del nivell mig
d'il�luminació i funcionament correcte del sistema
d'encesa

Rend.: 1,000 595,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BVAH3K40 u Jornada de proves de comprovació de la instal�lació
d'enllumenat exterior, incloent: verificació de les
prescripcions reglamentàries segons MI BT 009,
verificació de la connexió a terra i continuitat de totes
les columnes i suports, comprovació del nivell mig
d'il�luminació i funcionament correcte del sistema

1,000      x 587,11000 = 587,11000
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d'encesa

Subtotal: 587,11000 587,11000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 587,11000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 8,80665

COST EXECUCIÓ MATERIAL 595,91665

P-38 JR468200 u Percentatge de germinació per espècie Rend.: 1,000 52,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BVR48200 u Percentatge de germinació per espècie 1,000      x 51,89000 = 51,89000

Subtotal: 51,89000 51,89000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 51,89000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,77835

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,66835
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HX11X019 PA Implantació de les mesures de seguretat i salut,
adoptades i aprovades al pla de seguretat del
contractista.

Rend.: 1,000 2.200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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01.01.001 F21Q1121 u Retirada de banc de formigó convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc

de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre

camió o contenidor

12,91 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

01.01.002 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega

manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

12,91 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

01.01.003 F2194AK1 m2 Demolició de tot tipus de paviments , de fins a 20 cm de gruix , amb compressor

manual o amb petita retroexcavadora i càrrega sobre camió.

Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les

especificacions de la DT.

7,28 €

(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

01.01.004 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col�locada sobre formigó amb

compressor o petita excavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o

contenidor.

Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les

especificacions de la DT.

3,53 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

01.01.005 F21J3113 m2 Repicat d'arrebossat i/o revestiments de murs existents per a la regularització de

superfícies en paraments verticals amb compressor i/o eines manuals i càrrega

mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les

especificacions de la DT.

9,89 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

01.01.006 F21QA981 u Retirada amb cura, emmagatzematge i posterior col�locació de cartell existent

d'informació, d'estructura metàl�lica , amb un volum aparent de fins a 25 m3,

enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la

runa sobre camió o contenidor, inclou l'excavació, els fonaments amb formigó i

l'aplomament correcte de la posterior col�locació.

Tot perfectament finalitzat segons les directrius de la direcció facultativa.

419,07 €

(QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB SET CENTIMS)
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01.01.007 F2168943 m2 Enderroc de passamans del mur existent de peces de 0,45x 0,20 m. a mà i amb

martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

7,05 €

(SET EUROS AMB CINC CENTIMS)

01.01.008 F2131323 m3 Enderroc de solera de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i

mecànica de runa sobre camió.

Criteri d'amidament: 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.

68,99 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

01.01.009 E2133353 m2 Enderroc d'escales existents , a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora

i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.

Criteri d'amidament: 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.

57,78 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

01.01.010 E21R1010 u Arrencada d'arbre incloses les arrels i càrrega dels materials sobre camió o

contenidor.

Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrancat, aprovat per la DF.

123,95 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

01.01.011 F2R542AA m3 Transport de residus a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de

20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15

i fins a 20 km.

Criteri d'amidament: 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 inclou les despeses d'abocament i de manteniment de l'abocador.

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

(Incloses les taxes corresponents del abocador corresponent i l'entrega de

certificats).

3,91 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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01.02.001 F96AUA20 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat, corbada o rectilinea, de 10 mm de gruix i 250

mm d'alçària com a màxim, inclòs elements metàl�lics d'ancoratge soldats a la

xapa i col�locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I

Les mides definitives seran les especificades a detalls de projecte.

Inclou repas de soldadures de talls o de zones desprotegides amb tractament

galvanitzat aplicat in situ.

44,06 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)

01.02.002 F96617D9 m Vorada de directrius corbes o rectilinies, de peces de formigó, monocapa, amb

secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe

resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN

1340, col�locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i

rejuntada amb morter M-5.

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

44,40 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

01.02.003 F9G263B7 m2 Paviment de formigó imprès HA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària

màxima del granulat 10 mm, de 15 cm de gruix, escampat amb transport interior

manual, estesa i vibratge manual, inclòs impressió manual amb motlle de disseny

i formigó colorejat a escollir per la DF.

Criteri d'amidament: m2 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les

seccions-tipus senyalades a la DT

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense

que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la

unitat.

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les

tolerables.

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

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de

dilatació.

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació

de la superfície existent.

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la

DT, comprovada i acceptada expressament per la DF.

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui

necessari.

Queda inclòs el compactat de les terres de base, la perfecta disposició de les

terres com a subbase i l'estesa de tot-ú com a subbase si fora necessari

Inclòs PP de 4 mostres a escollir per la DF.

Inclòs la convinació de diferents texturats i/o perímetres de marcatge i formacions

d'escosells.

37,23 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)



Projecte de remodelació de la plaça cuba

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 27/9/2010 Pàg.: 4

01.02.004 F9G4F6B7 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 15 cm de gruix,

de consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària

màxima del granulat 10 mm, escampat amb transport interior manual, estesa i

vibratge manual, raspatllat manual afegint sulfat de ferro com acabat.

Criteri d'amidament: m2 de superfí cie realment executada, amidada segons les

especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament per la DF.

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense

que comporti l'ú s de materials diferents d'aquells que normalment conformen la

unitat.

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les

tolerables.

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

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de

dilatació.

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació

de la superfície existent.

Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui

necessari.

Queda inclòs el compactat de les terres de base, la perfecta disposició de les

terres com a subbase i l'estesa de tot-ú com a subbase si fora necessari. Inclòs pp

de tres mostres per escollir per part de la DF.

34,66 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

01.02.005 F9B3UA80 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 80

mm de gruix, col�locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l.

Queda inclòs el compactat de les terres de base, la perfecta disposició de les

terres com a subbase i l'estesa de tot-ú com a subbase si fora necessari

127,43 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

01.02.006 F985A70G m Gual de peces de formigó remuntable, disposats segons plànols de projecte,doble

capa, 25x35 cm, col�locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm

d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari,

elaborat amb formigonera de 165 l.

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Inclou les peces especials de remat i de cantonades, per deixar-ho tot totalment

entregat amb la resta de la pavimentació.

45,32 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
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01.02.007 F9G184B4 m2 Paviment de formigó HA-30/B/20/IIb+E de consistència tova, grandària màxima

del granulat, 10 mm, de 15 cm de gruix,escampat amb transport interior manual,

estesa i vibratge manual i acabat raspatllat manual.

Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les

seccions-tipus senyalades a la DT

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense

que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la

unitat.

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les

tolerables.

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

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de

dilatació.

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació

de la superfície existent.

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui

necessari. Inclòs pp de 2 mostres de paviment.

33,15 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

01.02.008 F9PA11C2 m2 Capa esmorteïdora d'aglomerat sintètic per a paviment multicapa a base de

resines sintètiques amb partícules de cautxú i pintura acrílica, d'aplicació manual,

amb una dotació de 1,8 kg/m2.

Cobriment d'escosells, segons models ajuntament de Tarragona

19,29 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

01.03.001 E5Z15A6B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland

amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 20 cm de gruix mitjà, amb acabat

remolinat.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la

DT.

Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris

següents:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

29,03 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRES CENTIMS)



Projecte de remodelació de la plaça cuba

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 27/9/2010 Pàg.: 6

01.03.002 E9VZ1JAK m Formació d'esglaó amb totxana de 240x115x100 mm, col�locada i arrebossada

amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

14,02 €

(CATORZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

01.03.003 E6187H1N m2 Paredó de divisòria de gruix 10 cm, de bloc foradat llis de 500x200x100 mm, de

morter de ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir,

col�locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de

pedra granítica.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la

DT.

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris

següents:

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament

inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% 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 mé s 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.

21,66 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

01.03.004 E81125D4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a

màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment

pòrtland amb filler calcari 32,5 R.

Inclou acabat amb sulfat de ferro.

Inclos dues mostres a escollir per part de la DF.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la

DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris

següents:

En paraments verticals:

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

En paraments horitzontals:

9,21 €
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- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 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.

(NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

01.03.005 EB12U040 m Barana d'acer inoxidable de 110 cm d'alçària, formada per passamà i muntants

rodons de diàmetre 50 mm, ancorada amb platines arrodonides de 100x150x5

mm i tacs químics amb visos metàl�lics. Segons detalls de projecte, amb tot inclòs

per poder deixar la partida segons plànols. Inclòs fonaments i/o entregues amb la

resta de l'obra. tots els elements d'acer inoxidable amb grau de protecció per

primera linia de mar.

70,07 €

(SETANTA EUROS AMB SET CENTIMS)

01.03.006 E8J4U020 m Coronament de paret de 13 a 17,5 cm de gruix, amb pedra calcària natural,

buixardada, amb dos cantells en escaire, col�locada amb morter mixt 1:2:10,

elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

26,95 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

01.05.001 FR7217K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment

de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30

g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de

cel�lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador

microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000

m2.

Tipus Zoysia Japónica.

Queden incloses 3 mínimes previes a la recepció de l'enjardinament.

inclos els certificats de la barreja de les llavors i del seu porcentatge.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la

DT.

1,28 €

(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

01.05.002 FRE612C0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica,

aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de

la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km).

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

65,94 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
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01.05.003 FR3P2253 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica

menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i

escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

85,08 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)

01.05.004 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans

manuals, per a un pendent inferior al 12 %.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la

DT.

2,13 €

(DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

01.05.005 FJS42641 u Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi

de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la

canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i

amb tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la xarxa amb unió articulada.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal�lada a l'obra segons les

especificacions de la DT.

La cobertura per la precipitació serà del 100%. Amb cabal proporcional al arc de

precipitació.

27,03 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRES CENTIMS)

01.05.006 FJSA2041 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via

infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat

superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats,

programat i comprovat

223,14 €

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

01.05.007 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar

de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb

grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la rasa.

Criteri d'amidament: m de llargària instal�lada, amidada segons les

especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que

s'hagin efectuat.

En les instal�lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la

repercussió de les peces especials per col�locar.

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni

les brides metàl�liques per a la subjecció dels mateixos.

13,96 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
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01.05.008 FJSB1311 u Electrovàlvula per a instal�lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic,

amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de

cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal�lada, amidada segons les

especificacions de la DT.

125,14 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

01.05.009 FJSDR80G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal�lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb

tapa amb cargol per tancar col�locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

198,88 €

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

01.05.010 FJSDC10G u Pericó circular de polipropilè, per instal�lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23

cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col�locada sobre llit de grava, i

reblert de terra lateral

16,11 €

(SETZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

01.07.001 JHV13K40 u Jornada de proves de comprovació de la instal�lació d'enllumenat exterior,

incloent: verificació de les prescripcions reglamentàries segons MI BT 009,

verificació de la connexió a terra i continuitat de totes les columnes i suports,

comprovació del nivell mig d'il�luminació i funcionament correcte del sistema

d'encesa

595,92 €

(CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

01.07.002 JR468200 u Percentatge de germinació per espècie 52,67 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

01.07.003 J911G2CD u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al

lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV

12633

194,22 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
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01.01.001 F21Q1121 u Retirada de banc de formigó convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de

formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

12,91 €

Altres conceptes 12,91000 €

01.01.002 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i

mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

12,91 €

Altres conceptes 12,91000 €

01.01.003 F2194AK1 m2 Demolició de tot tipus de paviments , de fins a 20 cm de gruix , amb compressor manual o amb

petita retroexcavadora i càrrega sobre camió.

Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

7,28 €

Altres conceptes 7,28000 €

01.01.004 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col�locada sobre formigó amb compressor o petita

excavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

3,53 €

Altres conceptes 3,53000 €

01.01.005 F21J3113 m2 Repicat d'arrebossat i/o revestiments de murs existents per a la regularització de superfícies en

paraments verticals amb compressor i/o eines manuals i càrrega mecànica de runa sobre camió

o contenidor.

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions

de la DT.

9,89 €

Altres conceptes 9,89000 €

01.01.006 F21QA981 u Retirada amb cura, emmagatzematge i posterior col�locació de cartell existent d'informació,

d'estructura metàl�lica , amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i

càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, inclou l'excavació,

els fonaments amb formigó i l'aplomament correcte de la posterior col�locació.

Tot perfectament finalitzat segons les directrius de la direcció facultativa.

419,07 €

Altres conceptes 419,07000 €

01.01.007 F2168943 m2 Enderroc de passamans del mur existent de peces de 0,45x 0,20 m. a mà i amb martell trencador

manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

7,05 €

Altres conceptes 7,05000 €

01.01.008 F2131323 m3 Enderroc de solera de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa

sobre camió.

Criteri d'amidament: 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.

68,99 €

Altres conceptes 68,99000 €

01.01.009 E2133353 m2 Enderroc d'escales existents , a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega

manual i mecànica de runa sobre camió.

Criteri d'amidament: 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.

57,78 €

Altres conceptes 57,78000 €

01.01.010 E21R1010 u Arrencada d'arbre incloses les arrels i càrrega dels materials sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrancat, aprovat per la DF.

123,95 €

Altres conceptes 123,95000 €

01.01.011 F2R542AA m3 Transport de residus a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps

d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.

Criteri d'amidament: 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

3,91 €
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tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra inclou les despeses d'abocament i de manteniment de l'abocador.

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

(Incloses les taxes corresponents del abocador corresponent i l'entrega de certificats).

Altres conceptes 3,91000 €

01.02.001 F96AUA20 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat, corbada o rectilinea, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària

com a màxim, inclòs elements metàl�lics d'ancoratge soldats a la xapa i col�locada sobre base de

formigo HM-20/P/40/I

Les mides definitives seran les especificades a detalls de projecte.

Inclou repas de soldadures de talls o de zones desprotegides amb tractament galvanitzat aplicat

in situ.

44,06 €

B96AUG20 m Vorada de xapa galvanitzada corbada de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària, inclòs ele 33,43000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 3,14685 €

Altres conceptes 7,48315 €

01.02.002 F96617D9 m Vorada de directrius corbes o rectilinies, de peces de formigó, monocapa, amb secció

normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i

classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col�locada sobre base de formigó

HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5.

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

44,40 €

B96617D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x1 21,09450 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,08818 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 5,15384 €

Altres conceptes 18,06348 €

01.02.003 F9G263B7 m2 Paviment de formigó imprès HA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del

granulat 10 mm, de 15 cm de gruix, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge

manual, inclòs impressió manual amb motlle de disseny i formigó colorejat a escollir per la DF.

Criteri d'amidament: m2 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus

senyalades a la DT

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti

l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.

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

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície

existent.

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada

i acceptada expressament per la DF.

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

Queda inclòs el compactat de les terres de base, la perfecta disposició de les terres com a

subbase i l'estesa de tot-ú com a subbase si fora necessari

Inclòs PP de 4 mostres a escollir per la DF.

Inclòs la convinació de diferents texturats i/o perímetres de marcatge i formacions d'escosells.

37,23 €

B9GZ1210 t Impressió amb motllures 3,52030 €

B065C76B m3 Formigó HA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm 10,06400 €

Altres conceptes 23,64570 €

01.02.004 F9G4F6B7 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 15 cm de gruix, de

consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del

granulat 10 mm, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual, raspatllat

manual afegint sulfat de ferro com acabat.

Criteri d'amidament: m2 de superfí cie realment executada, amidada segons les especificacions

de la DT, comprovada i acceptada expressament per la DF.

34,66 €
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Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti

l'ú s de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.

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

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície

existent.

Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

Queda inclòs el compactat de les terres de base, la perfecta disposició de les terres com a

subbase i l'estesa de tot-ú com a subbase si fora necessari. Inclòs pp de tres mostres per escollir

per part de la DF.

B9GZ1210 t Impressió amb motllures 2,51450 €

B06QC76A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12 20,74275 €

Altres conceptes 11,40275 €

01.02.005 F9B3UA80 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 80 mm de gruix,

col�locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Queda inclòs el compactat de les terres de base, la perfecta disposició de les terres com a

subbase i l'estesa de tot-ú com a subbase si fora necessari

127,43 €

B0G1UB05 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 80 mm de 99,18480 €

Altres conceptes 28,24520 €

01.02.006 F985A70G m Gual de peces de formigó remuntable, disposats segons plànols de projecte,doble capa, 25x35

cm, col�locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter

de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l.

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Inclou les peces especials de remat i de cantonades, per deixar-ho tot totalment entregat amb la

resta de la pavimentació.

45,32 €

B985A700 m Peça de formigó per a guals, doble capa, de 25x35 cm 14,82600 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 8,53845 €

Altres conceptes 21,95555 €

01.02.007 F9G184B4 m2 Paviment de formigó HA-30/B/20/IIb+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 10

mm, de 15 cm de gruix,escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual i acabat

raspatllat manual.

Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus

senyalades a la DT

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti

l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.

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

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície

existent.

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

Inclòs pp de 2 mostres de paviment.

33,15 €

B065ED6B m3 Formigó HA-30/B/20/IIb+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm 10,15000 €

Altres conceptes 23,00000 €

01.02.008 F9PA11C2 m2 Capa esmorteïdora d'aglomerat sintètic per a paviment multicapa a base de resines sintètiques

amb partícules de cautxú i pintura acrílica, d'aplicació manual, amb una dotació de 1,8 kg/m2.

Cobriment d'escosells, segons models ajuntament de Tarragona

19,29 €

B89ZR000 kg Pintura acrílica 1,95300 €

B9PAA1C0 kg Aglomerat sintètic per a paviment multicapa a base de resines sintètiques i partícules 8,77275 €
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Altres conceptes 8,56425 €

01.03.001 E5Z15A6B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari

CEM II/B-L 32,5 R, de 20 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

29,03 €

Altres conceptes 29,03000 €

01.03.002 E9VZ1JAK m Formació d'esglaó amb totxana de 240x115x100 mm, col�locada i arrebossada amb morter mixt

1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

14,02 €

B0FA1HA0 u Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 1,67972 €

Altres conceptes 12,34028 €

01.03.003 E6187H1N m2 Paredó de divisòria de gruix 10 cm, de bloc foradat llis de 500x200x100 mm, de morter de

ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col�locat amb morter ciment

1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer

els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% 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 mé s 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.

21,66 €

B0E245A1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 500x200x100 mm, per a revestir, categoria I, 9,88800 €

Altres conceptes 11,77200 €

01.03.004 E81125D4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb

morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari

32,5 R.

Inclou acabat amb sulfat de ferro.

Inclos dues mostres a escollir per part de la DF.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

En paraments verticals:

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

En paraments horitzontals:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 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.

9,21 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,38544 €

Altres conceptes 8,82456 €
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01.03.005 EB12U040 m Barana d'acer inoxidable de 110 cm d'alçària, formada per passamà i muntants rodons de

diàmetre 50 mm, ancorada amb platines arrodonides de 100x150x5 mm i tacs químics amb visos

metàl�lics. Segons detalls de projecte, amb tot inclòs per poder deixar la partida segons plànols.

Inclòs fonaments i/o entregues amb la resta de l'obra. tots els elements d'acer inoxidable amb

grau de protecció per primera linia de mar.

70,07 €

BB12IV02 m Barana  d'acer inoxidable de 110 cm d'alçària, formada per passamà rodó D 50 mm,a 36,10000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 18,24000 €

Altres conceptes 15,73000 €

01.03.006 E8J4U020 m Coronament de paret de 13 a 17,5 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos

cantells en escaire, col�locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

26,95 €

B0G1U020 m Peça per a coronament de paret de 13 a 17,5 cm de gruix, amb pedra calcària natural, 22,77660 €

Altres conceptes 4,17340 €

01.05.001 FR7217K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses

amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a

base de palla picada i fibra curta de cel�lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament

lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a

2000 m2.

Tipus Zoysia Japónica.

Queden incloses 3 mínimes previes a la recepció de l'enjardinament.

inclos els certificats de la barreja de les llavors i del seu porcentatge.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

1,28 €

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb 0,16050 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,19400 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons,  d'alliberament lent 0,20490 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,41265 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,11310 €

B0111000 m3 Aigua 0,00252 €

Altres conceptes 0,19233 €

01.05.002 FRE612C0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa

generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de

compostatge (no mes lluny de 20 km).

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

65,94 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a 3,98625 €

Altres conceptes 61,95375 €

01.05.003 FR3P2253 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,

segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i

mitjans manuals.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

85,08 €

BR3P2250 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d' 70,61516 €

Altres conceptes 14,46484 €

01.05.004 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a

un pendent inferior al 12 %.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

2,13 €
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Altres conceptes 2,13000 €

01.05.005 FJS42641 u Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a

5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de

treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable

connectat a la xarxa amb unió articulada.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal�lada a l'obra segons les especificacions de la DT.

La cobertura per la precipitació serà del 100%. Amb cabal proporcional al arc de precipitació.

27,03 €

BJSW1110 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2´´ 5,59000 €

BJS42640 u Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de r 6,71000 €

Altres conceptes 14,73000 €

01.05.006 FJSA2041 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu

mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de

control, als elements gobernats, programat i comprovat

223,14 €

BJSA2041 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infra 199,07000 €

Altres conceptes 24,07000 €

01.05.007 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,

utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la rasa.

Criteri d'amidament: m de llargària instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT,

entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.

En les instal�lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les

peces especials per col�locar.

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides

metàl�liques per a la subjecció dels mateixos.

13,96 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 0,06000 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exteri 2,85600 €

BFB18400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pr 1,28520 €

Altres conceptes 9,75880 €

01.05.008 FJSB1311 u Electrovàlvula per a instal�lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide

de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes

elèctrica i d'aigua amb connectors estancs.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT.

125,14 €

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 4,64000 €

BJSB1310 u Electrovàlvula per a instal�lacio de reg,  d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb 92,94000 €

Altres conceptes 27,56000 €

01.05.009 FJSDR80G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal�lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol

per tancar col�locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

198,88 €

BJSDR800 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal�lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa 181,30000 €

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 0,97150 €

Altres conceptes 16,60850 €

01.05.010 FJSDC10G u Pericó circular de polipropilè, per instal�lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada,

amb tapa amb cargol per tancar, col�locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

16,11 €

BJSDC100 u Pericó circular de poliropilè, per instal�lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'a 4,03000 €
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B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 0,44689 €

Altres conceptes 11,63311 €

01.07.001 JHV13K40 u Jornada de proves de comprovació de la instal�lació d'enllumenat exterior, incloent: verificació de

les prescripcions reglamentàries segons MI BT 009, verificació de la connexió a terra i continuitat

de totes les columnes i suports, comprovació del nivell mig d'il�luminació i funcionament correcte

del sistema d'encesa

595,92 €

BVAH3K40 u Jornada de proves de comprovació de la instal�lació d'enllumenat exterior, incloent: ver 587,11000 €

Altres conceptes 8,81000 €

01.07.002 JR468200 u Percentatge de germinació per espècie 52,67 €

BVR48200 u Percentatge de germinació per espècie 51,89000 €

Altres conceptes 0,78000 €

01.07.003 J911G2CD u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada

de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

194,22 €

BV2LG2CD u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/r 191,35000 €

Altres conceptes 2,87000 €
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Obra 01 PRESSUPOST 146-2009
Capítol 01  ENDERROCS

1 F21Q1121 u Retirada de banc de formigó convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 F2194AK1 m2 Demolició de tot tipus de paviments , de fins a 20 cm de gruix , amb compressor manual o amb petita
retroexcavadora i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment de Panot 1,000 169,000 169,000 C#*D#*E#*F#

2 Paviment de formigó imprès 1,000 515,000 515,000 C#*D#*E#*F#

3 Paviment de Terrazo 1,000 762,000 762,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.446,000

4 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col�locada sobre formigó amb compressor o petita excavadora i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada exterior 1,000 22,140 22,140 C#*D#*E#*F#

2 1,000 24,580 24,580 C#*D#*E#*F#

3 1,000 21,330 21,330 C#*D#*E#*F#

4 1,000 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorasa interior 1,000 51,430 51,430 C#*D#*E#*F#

6 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

7 1,000 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#

8 1,000 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

9 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#

11 1,000 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

12 1,000 62,630 62,630 C#*D#*E#*F#

13 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

14 1,000 3,250 3,250 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 345,260

5 F21J3113 m2 Repicat d'arrebossat i/o revestiments de murs existents per a la regularització de superfícies en paraments
verticals amb compressor i/o eines manuals i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,820 1,400 7,896 C#*D#*E#*F#

2 1,000 0,500 1,400 0,700 C#*D#*E#*F#

3 2,000 31,370 1,400 87,836 C#*D#*E#*F#

4 2,000 0,500 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

5 2,000 3,200 1,400 8,960 C#*D#*E#*F#

6 1,000 0,500 1,400 0,700 C#*D#*E#*F#

7 2,000 34,000 0,500 34,000 C#*D#*E#*F#

8 2,000 0,500 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

9 2,000 30,150 0,600 36,180 C#*D#*E#*F#

10 2,000 0,500 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

11 2,000 34,000 1,100 74,800 C#*D#*E#*F#

12 2,000 0,500 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#

13 2,000 2,700 1,100 5,940 C#*D#*E#*F#

14 1,000 0,500 1,100 0,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,162

6 F21QA981 u Retirada amb cura, emmagatzematge i posterior col�locació de cartell existent d'informació, d'estructura
metàl�lica , amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, inclou l'excavació, els fonaments amb formigó i l'aplomament
correcte de la posterior col�locació.
Tot perfectament finalitzat segons les directrius de la direcció facultativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 F2168943 m2 Enderroc de passamans del mur existent de peces de 0,45x 0,20 m. a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 38,000 1,000 38,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 34,000 1,000 34,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 34,000 1,000 34,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 36,000 1,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,000

8 F2131323 m3 Enderroc de solera de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: 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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,400 4,500 19,800 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte de remodelació de la plaça cuba

AMIDAMENTS Data: 27/09/10 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 19,800

9 E2133353 m2 Enderroc d'escales existents , a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: 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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 14,000 2,200 30,800 C#*D#*E#*F#

2 1,000 9,200 2,300 21,160 C#*D#*E#*F#

3 1,000 14,900 2,500 37,250 C#*D#*E#*F#

4 1,000 0,500 10,700 5,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,560

10 E21R1010 u Arrencada d'arbre incloses les arrels i càrrega dels materials sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrancat, aprovat per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 F2R542AA m3 Transport de residus a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: 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 inclou les despeses d'abocament i de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(Incloses les taxes corresponents del abocador corresponent i l'entrega de certificats).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 250,000 1,000 250,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 0,350 250,000 87,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 337,500

Obra 01 PRESSUPOST 146-2009
Capítol 02  PAVIMENTACIÓ

1 F96AUA20 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat, corbada o rectilinea, de 10 mm de gruix i 250 mm d'alçària com a màxim,
inclòs elements metàl�lics d'ancoratge soldats a la xapa i col�locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I
Les mides definitives seran les especificades a detalls de projecte.
Inclou repas de soldadures de talls o de zones desprotegides amb tractament galvanitzat aplicat in situ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 23,500 23,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
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5 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

7 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#

9 1,000 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#

10 1,000 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#

11 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#

12 1,000 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

13 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

14 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

15 1,000 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

16 1,000 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

17 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 475,600

2 F96617D9 m Vorada de directrius corbes o rectilinies, de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada
C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col�locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

3 F9G263B7 m2 Paviment de formigó imprès HA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, de
15 cm de gruix, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual, inclòs impressió manual amb
motlle de disseny i formigó colorejat a escollir per la DF.
Criteri d'amidament: m2 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la
DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada
expressament per la DF.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.
Queda inclòs el compactat de les terres de base, la perfecta disposició de les terres com a subbase i l'estesa de
tot-ú com a subbase si fora necessari
Inclòs PP de 4 mostres a escollir per la DF.
Inclòs la convinació de diferents texturats i/o perímetres de marcatge i formacions d'escosells.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 792,000 792,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 792,000

4 F9G4F6B7 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 15 cm de gruix, de consistència fluida i un
contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat amb transport
interior manual, estesa i vibratge manual, raspatllat manual afegint sulfat de ferro com acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfí cie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT,
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comprovada i acceptada expressament per la DF.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ú s de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.
Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.
Queda inclòs el compactat de les terres de base, la perfecta disposició de les terres com a subbase i l'estesa de
tot-ú com a subbase si fora necessari. Inclòs pp de tres mostres per escollir per part de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

5 F9B3UA80 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 80 mm de gruix, col�locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Queda inclòs el compactat de les terres de base, la perfecta disposició de les terres com a subbase i l'estesa de
tot-ú com a subbase si fora necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 257,000 1,000 257,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 257,000

6 F985A70G m Gual de peces de formigó remuntable, disposats segons plànols de projecte,doble capa, 25x35 cm, col�locat
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland
amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Inclou les peces especials de remat i de cantonades, per deixar-ho tot totalment entregat amb la resta de la
pavimentació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#

3 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 18,100 18,100 C#*D#*E#*F#

5 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

7 3,000 3,500 10,500 C#*D#*E#*F#

8 1,000 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,800

7 F9G184B4 m2 Paviment de formigó HA-30/B/20/IIb+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 10 mm, de 15 cm
de gruix,escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual i acabat raspatllat manual.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la
DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. Inclòs pp de 2
mostres de paviment.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 50,900 50,900 C#*D#*E#*F#

3 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,900

8 F9PA11C2 m2 Capa esmorteïdora d'aglomerat sintètic per a paviment multicapa a base de resines sintètiques amb partícules
de cautxú i pintura acrílica, d'aplicació manual, amb una dotació de 1,8 kg/m2.
Cobriment d'escosells, segons models ajuntament de Tarragona

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 146-2009
Capítol 03  RAM DE PALETA

1 E5Z15A6B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 20 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rampa 1,000 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#

2 Rampa 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,500

2 E9VZ1JAK m Formació d'esglaó amb totxana de 240x115x100 mm, col�locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 14,000 56,000 C#*D#*E#*F#

2 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

3 4,000 14,200 56,800 C#*D#*E#*F#

4 4,000 5,700 22,800 C#*D#*E#*F#

5 4,000 7,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,600

3 E6187H1N m2 Paredó de divisòria de gruix 10 cm, de bloc foradat llis de 500x200x100 mm, de morter de ciment, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col�locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
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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 1 00% 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 mé s 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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

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

TOTAL AMIDAMENT 8,350

4 E81125D4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R.
Inclou acabat amb sulfat de ferro.
Inclos dues mostres a escollir per part de la DF.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 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.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 3,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 0,500 1,500 0,750 C#*D#*E#*F#

3 2,000 32,000 1,500 96,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 0,400 1,500 1,200 C#*D#*E#*F#

5 2,000 3,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#

6 1,000 0,500 1,500 0,750 C#*D#*E#*F#

7 2,000 34,000 0,500 34,000 C#*D#*E#*F#

8 2,000 0,500 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

9 1,000 2,500 0,500 1,250 C#*D#*E#*F#

10 2,000 30,000 0,650 39,000 C#*D#*E#*F#

11 2,000 0,500 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#

12 1,000 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

13 2,000 34,000 1,150 78,200 C#*D#*E#*F#

14 2,000 0,500 1,150 1,150 C#*D#*E#*F#

15 2,000 2,300 1,150 5,290 C#*D#*E#*F#

16 1,000 0,500 1,150 0,575 C#*D#*E#*F#

17 2,000 2,150 0,650 2,795 C#*D#*E#*F#

18 1,000 0,500 0,650 0,325 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 281,435

5 EB12U040 m Barana d'acer inoxidable de 110 cm d'alçària, formada per passamà i muntants rodons de diàmetre 50 mm,
ancorada amb platines arrodonides de 100x150x5 mm i tacs químics amb visos metàl�lics. Segons detalls de
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projecte, amb tot inclòs per poder deixar la partida segons plànols. Inclòs fonaments i/o entregues amb la resta
de l'obra. tots els elements d'acer inoxidable amb grau de protecció per primera linia de mar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1,800 3,600 C#*D#*E#*F#

3 3,000 3,250 9,750 C#*D#*E#*F#

4 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,350

6 E8J4U020 m Coronament de paret de 13 a 17,5 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb dos cantells en
escaire, col�locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

Obra 01 PRESSUPOST 146-2009
Capítol 05  ENJARDINAMENTS

1 FR7217K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel�lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2.
Tipus Zoysia Japónica.
Queden incloses 3 mínimes previes a la recepció de l'enjardinament.
inclos els certificats de la barreja de les llavors i del seu porcentatge.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 231,500 231,500 C#*D#*E#*F#

2 1,000 265,000 265,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 249,000 249,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 745,500

2 FRE612C0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3 FR3P2253 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1,000 231,500 0,250 57,875 C#*D#*E#*F#

2 1,000 265,000 0,250 66,250 C#*D#*E#*F#

3 1,000 249,000 0,250 62,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,375

4 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior al 12 %.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 231,500 231,500 C#*D#*E#*F#

2 1,000 265,000 265,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 249,000 249,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 745,500

5 FJS42641 u Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb
vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars,
amb regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la xarxa amb unió articulada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal�lada a l'obra segons les especificacions de la DT.
La cobertura per la precipitació serà del 100%. Amb cabal proporcional al arc de precipitació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

6 FJSA2041 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un
nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col�locat
al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal�lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces especials per
col�locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl�liques per a la
subjecció dels mateixos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

8 FJSB1311 u Electrovàlvula per a instal�lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a
una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
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connectors estancs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FJSDR80G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal�lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col�locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FJSDC10G u Pericó circular de polipropilè, per instal�lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb
cargol per tancar, col�locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 146-2009
Capítol 07  CONTROL DE QUALITAT

1 JHV13K40 u Jornada de proves de comprovació de la instal�lació d'enllumenat exterior, incloent: verificació de les
prescripcions reglamentàries segons MI BT 009, verificació de la connexió a terra i continuitat de totes les
columnes i suports, comprovació del nivell mig d'il�luminació i funcionament correcte del sistema d'encesa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 JR468200 u Percentatge de germinació per espècie

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J911G2CD u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 146-2009

Euro
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AMIDAMENTS Data: 27/09/10 Pàg.: 11

Capítol 08  SEGURETAT I SALUT

1 HX11X019 PA Implantació de les mesures de seguretat i salut, adoptades i aprovades al pla de seguretat del contractista.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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OBRA PRESSUPOST  146-200901

CAPÍTOL ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21Q1121 u Retirada de banc de formigó convencional de fins a 2,5 m de
llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P -
14)

10,00012,91 129,10

2 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor (P - 15)

5,00012,91 64,55

3 F2194AK1 m2 Demolició de tot tipus de paviments , de fins a 20 cm de gruix ,
amb compressor manual o amb petita retroexcavadora i càrrega
sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat,
segons les especificacions de la DT.
 (P - 12)

1.446,0007,28 10.526,88

4 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col�locada sobre
formigó amb compressor o petita excavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons
les especificacions de la DT.
 (P - 11)

345,2603,53 1.218,77

5 F21J3113 m2 Repicat d'arrebossat i/o revestiments de murs existents per a la
regularització de superfícies en paraments verticals amb
compressor i/o eines manuals i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada,
amidada segons les especificacions de la DT.
 (P - 13)

261,1629,89 2.582,89

6 F21QA981 u Retirada amb cura, emmagatzematge i posterior col�locació de
cartell existent d'informació, d'estructura metàl�lica , amb un
volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió
o contenidor, inclou l'excavació, els fonaments amb formigó i
l'aplomament correcte de la posterior col�locació.
Tot perfectament finalitzat segons les directrius de la direcció
facultativa. (P - 16)

1,000419,07 419,07

7 F2168943 m2 Enderroc de passamans del mur existent de peces de 0,45x 0,20
m. a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. (P - 10)

142,0007,05 1.001,10

8 F2131323 m3 Enderroc de solera de formigó armat, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió.
Criteri d'amidament: 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.
 (P - 9)

19,80068,99 1.366,00

9 E2133353 m2 Enderroc d'escales existents , a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió.
Criteri d'amidament: 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.
 (P - 1)

94,56057,78 5.463,68

10 E21R1010 u Arrencada d'arbre incloses les arrels i càrrega dels materials
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrancat, aprovat per

5,000123,95 619,75
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la DF.
 (P - 2)

11 F2R542AA m3 Transport de residus a instal�lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
Criteri d'amidament: 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 inclou les despeses d'abocament i de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(Incloses les taxes corresponents del abocador corresponent i
l'entrega de certificats).
 (P - 17)

337,5003,91 1.319,63

CAPÍTOLTOTAL 01.01 24.711,42

OBRA PRESSUPOST  146-200901

CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F96AUA20 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat, corbada o rectilinea, de 10
mm de gruix i 250 mm d'alçària com a màxim, inclòs elements
metàl�lics d'ancoratge soldats a la xapa i col�locada sobre base
de formigo HM-20/P/40/I
Les mides definitives seran les especificades a detalls de
projecte.
Inclou repas de soldadures de talls o de zones desprotegides
amb tractament galvanitzat aplicat in situ. (P - 19)

475,60044,06 20.954,94

2 F96617D9 m Vorada de directrius corbes o rectilinies, de peces de formigó,
monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col�locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 18)

117,00044,40 5.194,80

3 F9G263B7 m2 Paviment de formigó imprès HA-30/B/10/IIa+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat 10 mm, de 15 cm de gruix,
escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge
manual, inclòs impressió manual amb motlle de disseny i formigó
colorejat a escollir per la DF. 
Criteri d'amidament: m2 de volum realment executat, mesurat
d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb
les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells
que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de
retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs
de preparació de la superfície existent.
m2 de superfície realment executada, amidada segons les
especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament
per la DF.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en
el cas que sigui necessari.
Queda inclòs el compactat de les terres de base, la perfecta

792,00037,23 29.486,16
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disposició de les terres com a subbase i l'estesa de tot-ú com a
subbase si fora necessari
Inclòs PP de 4 mostres a escollir per la DF.
Inclòs la convinació de diferents texturats i/o perímetres de
marcatge i formacions d'escosells.
 (P - 23)

4 F9G4F6B7 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E,
de 15 cm de gruix, de consistència fluida i un contingut en fibres
d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 10
mm, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge
manual, raspatllat manual afegint sulfat de ferro com acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfí cie realment executada,
amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i
acceptada expressament per la DF.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb
les vores, sense que comporti l'ú s de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de
retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs
de preparació de la superfície existent.
Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en
el cas que sigui necessari.
Queda inclòs el compactat de les terres de base, la perfecta
disposició de les terres com a subbase i l'estesa de tot-ú com a
subbase si fora necessari. Inclòs pp de tres mostres per escollir
per part de la DF. (P - 24)

125,00034,66 4.332,50

5 F9B3UA80 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat
de serra, de 80 mm de gruix, col�locades amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Queda inclòs el compactat de les terres de base, la perfecta
disposició de les terres com a subbase i l'estesa de tot-ú com a
subbase si fora necessari (P - 21)

257,000127,43 32.749,51

6 F985A70G m Gual de peces de formigó remuntable, disposats segons plànols
de projecte,doble capa, 25x35 cm, col�locat sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb
morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat
amb formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
Inclou les peces especials de remat i de cantonades, per
deixar-ho tot totalment entregat amb la resta de la pavimentació.
 (P - 20)

93,80045,32 4.251,02

7 F9G184B4 m2 Paviment de formigó HA-30/B/20/IIb+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat, 10 mm, de 15 cm de
gruix,escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge
manual i acabat raspatllat manual.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat
d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb
les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells
que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de
retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs
de preparació de la superfície existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en
el cas que sigui necessari. Inclòs pp de 2 mostres de paviment.

136,90033,15 4.538,24
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 (P - 22)

8 F9PA11C2 m2 Capa esmorteïdora d'aglomerat sintètic per a paviment
multicapa a base de resines sintètiques amb partícules de cautxú
i pintura acrílica, d'aplicació manual, amb una dotació de 1,8
kg/m2.
Cobriment d'escosells, segons models ajuntament de Tarragona
(P - 25)

4,00019,29 77,16

CAPÍTOLTOTAL 01.02 101.584,33

OBRA PRESSUPOST  146-200901

CAPÍTOL RAM DE PALETA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E5Z15A6B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 20 cm de
gruix mitjà, amb acabat remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
 (P - 3)

33,50029,03 972,51

2 E9VZ1JAK m Formació d'esglaó amb totxana de 240x115x100 mm, col�locada
i arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 7)

195,60014,02 2.742,31

3 E6187H1N m2 Paredó de divisòria de gruix 10 cm, de bloc foradat llis de
500x200x100 mm, de morter de ciment, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col�locat amb morter ciment
1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En
cas de deduir-se el 1 00% 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 mé s 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.
 (P - 4)

8,35021,66 180,86

4 E81125D4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00
m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari
32,5 R.
Inclou acabat amb sulfat de ferro.
Inclos dues mostres a escollir per part de la DF.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:

281,4359,21 2.592,02
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En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 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.
 (P - 5)

5 EB12U040 m Barana d'acer inoxidable de 110 cm d'alçària, formada per
passamà i muntants rodons de diàmetre 50 mm, ancorada amb
platines arrodonides de 100x150x5 mm i tacs químics amb visos
metàl�lics. Segons detalls de projecte, amb tot inclòs per poder
deixar la partida segons plànols. Inclòs fonaments i/o entregues
amb la resta de l'obra. tots els elements d'acer inoxidable amb
grau de protecció per primera linia de mar. (P - 8)

25,35070,07 1.776,27

6 E8J4U020 m Coronament de paret de 13 a 17,5 cm de gruix, amb pedra
calcària natural, buixardada, amb dos cantells en escaire,
col�locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 6)

160,00026,95 4.312,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 12.575,97

OBRA PRESSUPOST  146-200901

CAPÍTOL ENJARDINAMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR7217K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de
baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ
07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra
vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel�lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2.
Tipus Zoysia Japónica.
Queden incloses 3 mínimes previes a la recepció de
l'enjardinament.
inclos els certificats de la barreja de les llavors i del seu
porcentatge.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 34)

745,5001,28 954,24

2 FRE612C0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb
cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no mes lluny de 20 km).
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 35)

22,00065,94 1.450,68

3 FR3P2253 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
 (P - 33)

186,37585,08 15.856,79

Euro
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4 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12
%.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
 (P - 32)

745,5002,13 1.587,92

5 FJS42641 u Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària
emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula
antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per
una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de
pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la
xarxa amb unió articulada.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal�lada a l'obra
segons les especificacions de la DT.
La cobertura per la precipitació serà del 100%. Amb cabal
proporcional al arc de precipitació. (P - 27)

23,00027,03 621,69

6 FJSA2041 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de
programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre
màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als
aparells de control, als elements gobernats, programat i
comprovat (P - 28)

1,000223,14 223,14

7 FFB18455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col�locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: m de llargària instal�lada, amidada segons
les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal�lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a
mé s, la repercussió de les peces especials per col�locar.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a
l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl�liques per a la subjecció
dels mateixos.
 (P - 26)

250,00013,96 3.490,00

8 FJSB1311 u Electrovàlvula per a instal�lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima
de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes
elèctrica i d'aigua amb connectors estancs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal�lada, amidada
segons les especificacions de la DT.
 (P - 29)

4,000125,14 500,56

9 FJSDR80G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal�lacions de reg, de
86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col�locada sobre
llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 31)

1,000198,88 198,88

10 FJSDC10G u Pericó circular de polipropilè, per instal�lacions de reg, de 16 cm
de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar,
col�locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 30)

2,00016,11 32,22

CAPÍTOLTOTAL 01.05 24.916,12

OBRA PRESSUPOST  146-200901

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JHV13K40 u Jornada de proves de comprovació de la instal�lació d'enllumenat
exterior, incloent: verificació de les prescripcions reglamentàries
segons MI BT 009, verificació de la connexió a terra i continuitat
de totes les columnes i suports, comprovació del nivell mig
d'il�luminació i funcionament correcte del sistema d'encesa (P -

1,000595,92 595,92

Euro



Projecte de remodelació de la plaça cuba

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.:23/08/10 7Data:

37)

2 JR468200 u Percentatge de germinació per espècie (P - 38) 1,00052,67 52,67

3 J911G2CD u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE-ENV 12633 (P - 36)

4,000194,22 776,88

CAPÍTOLTOTAL 01.07 1.425,47

OBRA PRESSUPOST  146-200901

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HX11X019 PA Implantació de les mesures de seguretat i salut, adoptades i
aprovades al pla de seguretat del contractista. (P - 0)

1,0002.200,00 2.200,00

CAPÍTOLTOTAL 01.08 2.200,00

Euro



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resum de pressupost 



Projecte de remodelació de la plaça cuba

RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Data: 23/08/10 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS 24.711,42

Capítol 01.02  PAVIMENTACIÓ 101.584,33

Capítol 01.03  RAM DE PALETA 12.575,97

Capítol 01.05  ENJARDINAMENTS 24.916,12

Capítol 01.07  CONTROL DE QUALITAT 1.425,47

Capítol 01.08  SEGURETAT I SALUT 2.200,00

Obra 01 Pressupost 146-2009 167.413,31

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
167.413,31

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 146-2009 167.413,31

167.413,31

euros



Projecte de remodelació de la plaça cuba

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 167.413,31 €

13,00 % Despeses Generals SOBRE 167.413,31............................................................ 21.763,73 €

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 167.413,31................................................................. 10.044,80 €

Subtotal ............... 199.221,84 €

18,00 % IVA SOBRE 199.221,84...................................................................................... 35.859,93 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA ............. ....................... 235.081,77 €

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de : 

( DOS-CENTS TRENTA-CINC MIL VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS )

IMPORT CONTROL QUALITAT ...................................................................................... 0,00 €

18,00 % IVA SOBRE 0,00................................................................................................ 0,00 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  ...... 0,00 €

Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat, puja a la quantitat de : 

( ZERO EUROS )

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ........... .................... 235.081,77 €

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la
quantitat de :

( DOS-CENTS TRENTA-CINC MIL VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS )
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6.ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  
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Dades de l'obra 
 Tipus d'obra 

Projecte d’Urbanització de la remodelació de la Pla ça Cuba de Sant Pere i Sant Pau. 

 Emplaçament 

Plaça Cuba. Sant Pere i Sant Pau. Tarragona. 

 Superfície construïda 

Superficie d’actuació: 2.202 m2 

 Promotor 
Ajuntament de Tarragona 

 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 

Oficina de Projectes Ajuntament de Tarragona 

 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Oficina de Projectes Ajuntament de Tarragona 

 
Dades tècniques de l'emplaçament 

 Topografia 

Plaça existent. 

 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 

Terreny urbanitzat. 

 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 

Ús predominanment residencial. Sòl urbà dins casc urbà consolidat. 

 Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 

Reflectides als plànols 02 i 03  

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

Vials adjacents de 10,00 m aprox. Amb zona d’aparcament al voltant. Voreres de 2.00m.  

 

 

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre d isposicions 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. 
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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. 

 

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: 
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- 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...). 
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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 (sitjes, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
Treballs previs 
- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Enderrocs 
- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 
 
Moviments de terres i excavacions 
- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
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- 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 

 

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 
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- 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 

- 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) 
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- 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 r iscos 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 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. 
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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 xarxat en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal�lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col.locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb 
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
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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. 

 

 

SEGURETAT  I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.  
 
Relació de normes i reglaments aplicables 
(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 

Data d'actualització: 12/05/1998 
 

Directiva 92/57/CEE  de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles 
 
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 

 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Modificacions:RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98) 

 

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
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RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el 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) 

  

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 

RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización 

 

RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo 

 

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

 
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

 

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

 
O. de 20 de mayo de 1952  (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art.  66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 29 1º y Anexos I y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

 

O. de 20 de septiembre de 1986  (BOE: 13/10/86) 
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Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 

O. de 16 de diciembre de 1987  (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 

 

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

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

 
O. de 23 de mayo de 1977  (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

O. de 28 de junio de 1988  (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 

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

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

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

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 
amianto 

 

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo 

 

O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 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 

 

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

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

 

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglam entarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores  

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

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

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

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

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75              

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

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

Modificació: BOE: 01/11/75 

 

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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