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Memòria descriptiva 
 



 

 

1. MEMÒRIA 
 

Memòria descriptiva 
 
Agents: 
 
 Arquitectes: la documentació escrita i gràfica de la redacció d’aquest 

projecte per a la seva posterior posta en obra de millora i de l'accessibilitat 
de l'Avd. del Mas Fuster, entre la carretera de la Floresta i el carrer de la 
Pau, i que consta de projecte bàsic, executiu, estudi de seguretat i salut i 
estudi topogràfic ha estat  realitzada per la societat d’arquitectura  Pallejà-
León Arquitectes SLP.  

 
 Promotor: L’encàrrec ha estat fet de manera directa per l’Entitat Municipal 

Descentralitzada (EMD) de Valldoreix, Sant Cugat; sense concurs previ. 
 
 
Informació prèvia: 
 
 Antecedents: L’emplaçament del projecte de millora de l'accessibilitat de 

l'Avd. del Mas Fuster, està ubicat en la zona compresa entre la carretera 
de la Floresta i el carrer de la Pau. 
El projecte dins la seva simplicitat, be a posar en normativa tot el tema 
d'accessibilitat per a persones disminuïdes i de pas ordenar de manera 
unitària els elements urbans que amb el temps han deixant de tenir una 
coherència formal i funcional global. També es persegueix donar a 
aquesta via un caire urbà mes amable i estructurat, potenciant el disseny 
diferencial en les cruïlles de connexió amb les altres vies i donar caràcter 
diferencial als diversos trams de la via. 
 

 
Descripció del projecte: 

  
 Descripció general: L’obra objecte d’aquest projecte és la millora de 

l'accessibilitat del tram de l'Av. del Mas Fuster, entre la carretera de la 
Floresta i el carrer de la Pau. El projecte planteja bàsicament posar en 
normativa l'amplada de pas de les voreres per persones amb disminució 
física, mantenint el caire rodat en dos sentits i el carril d'aparcament que 
actualment te aquest vial. Al mateix temps s'aprofita per fer unes bones 
connexions amb el vials veïns a aquesta avinguda. Són tres punts en 
concret: en un dels seus extrems la nova connexió amb la carretera de la 
Floresta, en la part central la connexió amb el carrer dels Advocats i a 
l’extrem contrari la connexió amb el carrer de la Pau.  

 
 
 Justificació: el document es redacta a partir de les alineacions i amplades 

del vial existent sense modificar-les, mantenint la seva estructura global i 
les seves amplades que oscil·len entre 9.90 metres i 10.00 metres. 
 



 

 

La normativa actual d'accessibilitat estableix en el seu articulat, una 
amplada mínima de les voreres de 1.80 metres. Tot i així, en casos 
excepcionals de reforma on no sigui possible com és el nostre cas, es 
deixa fer una reducció de les voreres de 1.50 metres com a mínim. 
El nostre projecte recull aquesta nota i a partir d'aquesta dada es 
determina el disseny de la secció tipus del vial que proposem.    

 
 
Necessitats de l’obra:  
 

  El projecte de millora de l'accessibilitat de l'Avd. del Mas Fuster  
requereix del pas adequat de les persones amb disminució física, al mateix 
temps que es situen de manera correcta els elements urbans, com faroles, pals 
de telefonia aèria i la parada d'autobusos. A mes d'això es requereix d'una 
millora de la planimetria de les voreres i del ferm asfàltic, en la actualitat fora de 
normativa i en un estat de degradació important. 

 
Disseny del vial: 

 
 L'Avinguda del Mas Fuster té una secció sensiblement constant de 9.90 

metres d’amplada. Per poder mantenir la seva organització actual es 
planteja una zona central de trànsit rodat de 4.80 metres d’amplada 
constant, amb doble sentit de la circulació rodada i en un dels seus lateral, 
un carril de 2.00 m. d'amplada d'aparcament, que permet una filera de 
cotxes.  
 
La resta de l'amplada del vial es destina a dos voreres laterals d'una 
amplada mínima de 1.50 metres i aixecades del ferm rodat els 17 
centímetres de la peça de vorera, amb un acabat amb peces hidràuliques 
prefabricades de 20x20 en forma de quatre pastilles. 
 
La zona rodada es separa de les voreres amb una peça  rigola de formigó 
prefabricada de 20 cm d’amplada, i amb junts de treball cada 3m. 
Aquesta rigola coincideix amb la zona més baixa del vial i està  preparada 
per  incorporar els embornals de fosa de 30 cm d’amplada que han de 
recollir les aigües pluvials del carrer. El projecte de la xarxa de pluvials no 
és objecte d'aquest projecte, només descriu unes directrius i s'entreguen 
uns esquemes que poden servir de base per un projecte futur d'aquest 
servei. 
 
Es modifica el disseny i funcionament actual de la connexió de l'Av. del 
Mas Fuster amb la carretera de la Floresta just a tocar de la plaça de Can 
Cadenes, per tal de donar un caire mes urbà a aquesta zona, actualment 
desestructurada. La zona rodada és una franja de 4.00 metres amb un 
únic sentit de circulació rodada i que incorpora l'espai per la parada del 
BUS, de tal manera que es pugui circular mentrestant  l’autobús estigui a 
la parada. Dins d'aquesta mateixa zona se situa un gran parterre 
enjardinat que separa aquest vial de la carretera de la Floresta i que recull 
l'altre sentit de circulació de l'Av. del Mas Fuster, amb direcció la Plaça de 
Can Cadenes i la carretera de la Floresta. 



 

 

 
A partir d'aquesta zona, el vial recupera la doble circulació i es transforma 
en una plataforma única que incorpora tres espais públics enjardinats mes 
representatius i funcionals que la zona enjardinada actual. El fort pendent 
del 10%, implicar fer uns murs de formigó que facin possible disposar de 
tres superfícies planes per activitats lúdiques de la població. Aquestes 
plataformes estan connectades entre elles amb unes grades/escales que 
fan que els tres espais visualment es puguin convertir en un de sol. Al 
mateix temps pel costat de la carretera de la Floresta cada plataforma es 
connecta amb la vorera d'aquest vial amb unes escales, fent-les mes 
permeables amb la zona de la carretera de la Floresta i la part urbana de 
l’altre costat de la carretera. 
 
Un cop s'acaba l'espai públic, el vial recupera la secció tipus; amb una 
zona central rodada de 4.80 metres,amb dos sentits de circulació, una 
zona d'aparcament de 2.00 metres i dues voreres lateral de 1.50 metres 
aixecades 17 cm. de la zona de vehicles. 
 
Els guals per recuperar el desnivell de la zona rodada amb la de vianants 
es fan amb peces de formigó armat, amb una longitud total de 3 m. que fa 
que la transició sigui suau. 
 
La cruïlla de l'Av. del Mas Fuster i el carrer dels Advocats es torna a 
convertir amb una plataforma única. Un gran parterre enjardinat en la zona 
central de l’espai, dóna l’ordre circulatori i al mateix temps allibera una part 
d'espai, que s'aprofita per donar entitat al conjunt. Una zona enjardinada 
amb arbres i bancs donen l'aspecte de placeta urbana i  dignifiquen el 
conjunt de l' espai. 
 
Un cop passada la cruïlla, recuperem la secció tipus de zona central 
rodada amb un costat d'aparcament i dues voreres laterals de vianants, 
fins arribar a la última cruïlla, la del carrer de la Pau, límit del projecte que 
ens ocupa. 
 
En l'actualitat el carrer de la Pau és de plataforma única. La proposta 
manté aquest concepte i incorpora a l'espai públic actual uns bancs i una 
creu de pedra existent, per crear un espai singular i agradable en aquest 
punt del carrer que en l'actualitat és caòtic. Es resitua la creu existent, així 
com la font i es complementa amb un parterre enjardinat i uns arbres. 
Aquesta zona de vianants s'inclina per anar a buscar la cota mes baixa de 
la franja rodada central de l'Av. del Mas Fuster, on aquest vial torna a 
recuperar la seva secció tipus del projecte i que s'entrega amb 
l'organització existent. 
 
Nota: El tema de la xarxa de pluvial només es deixa preparada per poder-
la projectar i executar en una fase posterior fora d'aquest projecte. 
 
 
 
 



 

 

Obres que es projecten: 
 

 Pavimentació de vials: Es projecta fresar uns 5 cm el ferm asfàltic del vial 
actual, en molt mal estat i treure els guals reductors de velocitat existents, 
per col·locar la nova barreja bituminosa igualment de 5 cm de gruix a 
nivell de la peça de rigola en la part central i amb el caient cap aquestes 
peces laterals. 
En la zona del vial destinada a aparcament es projectarà una pintura de 
resines de color per diferenciar aquesta zona de la pròpia de circulació. 
Es contempla una partida de marcatge i senyalització del carrer. S'han de 
marcar tots els passos de vianants i també tota la zona d'aparcament 
segons els plànols adjunts. 

 
 
 Xarxa de pluvials. En aquest projecte nomes es planteja un esquema de 

com hauria d'anar teòricament la xarxa de pluvial. Un conducte separatiu 
de la xarxa d'aigües negres, de PVC amb una disposició de embornals 
cada 30 m. a banda i banda del carrer i pous cada 60 m. De totes 
maneres la definició concreta de les instal·lacions, es deixa per un estudi 
posterior, fora d'aquest projecte 

 
 Xarxa d’enllumenat públic. En principi no es toca i es deixa la disposició 

existent. En cas de que algun dels punts de llum afectin a l'amplada 
mínima de la vorera, per tal de que aquesta compleixi les condicions 
d'accessibilitat, es recol·locaria. 

 
 
 
 
Barcelona a 21 de desembre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pallejà-León Arquitectes SLP 
Signat: Joan Pallejà i Elias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Memòria constructiva 
 
Secció i afermat 
 
 Es tracta d'un projecte de millora de l’estat actual i el seu condicionament a la 

normativa d'accessibilitat, per tant l'enderroc previst és superficial, 
arrancat del panot existent i de la peça d'encintat per tal de poder fer una 
ampliació de la solera de formigó de les voreres fins el 1.50 m i el fresat 
del material asfàltic amb un raspat de 5 cm. mínim en la zona rodada. En 
les zones de les cruïlles on es fa plataforma única, la capa d'asfalt tindrà 
un gruix superior per poder mantenir la mateixa rasant que les voreres. 

 
 En les zones on el límit de la propietat privada amb el carrer no estigui 

construïda es preveu fer un cèrcol de formigó armat de remat de voreres. 
Aquest cèrcol està definit als plànols i servirà per estabilitzar els límits de 
les voreres. 

 
Es col·locaran cada 22-25 metres els cèrcols metàl·lics de 1.20x.80 m. 
que formen els escocells dels arbres i es resituarà si cal, algun bàcul 
d'il·luminació, col·locant-lo en el límit de la vorera, just darrera la peça 
d'encintat. Els pals de telefonia aèria existents que queden al mig de la 
vorera actual, es resituen i es col·loquen tangents a les tanques de les 
finques per tal de deixar lliure el màxim pas. Es col·locaran les peces de 
formigó prefabricat d'encintat  de les voreres tipus C5 .S'ampliaran i 
connectaran les voreres existents, amb una solera de formigó armat, es 
col·locarà  la rigola de 20x20 i possibles modificacions de tapes de pous, 
determinant les rasants d'acabat dels diferents punts del carrer. 
 
Per sobre de la solera de les voreres definitives, es col·locaran 
amorterades les peces de 20x20 de formigó hidràulic pastilla i es farà per 
últim l'estesa de la capa bituminosa de 5 cm. de la part rodada. En la zona 
d'aparcament s’hi expendrà com acabat una pintura de resina de color a 
determinar per la direcció facultativa i es farà el marcatge de les places 
d'aparcament i en les diferents cruïlles els passos de vianants. 
 
El disseny de la cruïlla de l'Av. del Mas Fuster amb la carretera de la 
Floresta, implica la modificació del mur de contenció existent així com la 
construcció d'uns de nous de formigó vist que determinin les tres 
plataformes planes de l’espai públic proposat. Entre els murs existents i 
els nous s'hi col·loquen unes grades prefabricades de formigó que donen 
continuïtat a les tres plataformes. Les plataformes es plantegen amb un 
acabat de sauló que permet la col·locació de jocs infantils (es poden 
mantenir els existents) , bancs, parterres enjardinats i una tira d'arbres que 
delimiten i donen singularitat al espai. L'arbrat proposat són xiprers. No es 
planteja l'enllumenat artificial d'aquest espai públic. Tot l'espai públic està 
encerclat per una franja de 1.50 metres de vorera amb peces de formigó 
hidràulic de 20x20 pastilla. 
 
Es col·locaran peces de formigó armat prefabricades de 80x60x5 cm. per 
recuperar el desnivell de la zona de vianants amb la rodada asfaltada. 



 

 

 
La cruïlla amb el carrer dels Advocats la zona urbanitzada de vianants 
s'utilitza una llamborda de formigó tipus "tegula" amb color de Breinco o 
similar per diferenciar la zona de vianants de la rodada, que està al mateix 
nivell, fent una plataforma única. Un gran parterre enjardinat delimitat per 
un cèrcol metàl·lic galvanitzat igual que els escocells dels arbres delimita 
aquest espai. Ela arbres proposats són tres oliveres que són permeables 
a la llum solar i que no fan de barrera a la zona de bancs proposada al 
seu darrera. 
 
Just davant de la tanca de la propietat privada es proposa col·locar-hi una 
tira de xiprers que amaguin les construccions i donin una imatge mes 
vegetal al conjunt del espai. 
 
Es col·loquen peces de formigó armat de 80x60x5 cm. per recuperar el 
desnivell de la zona de vianants amb la rodada asfaltada. 
 
Per últim en la cruïlla amb el carrer de la Pau, s'utilitza la llamborda de 
formigó "tegula" amb color de Breinco o similar, en tota la plataforma única 
que configura la zona de vianants, adaptant-se a la rasant de la 
plataforma única del carrer de la Pau per un costat i per l'altre amb un 
suau pendent  a la zona rodada asfaltada de l'Av. del Mas Fuster. Com 
element central de tot aquest espai, és col·loca la creu de pedra existent a 
nivell de la plataforma plana i uns graons determinen la connexió de les 
diferents rasants d'aquesta zona. 
 
Es manté la tipologia de les voreres de 1.50 metres amb un acabat de 
panot de formigó de 20x20 pastilla i es col·loquen uns bancs i uns arbres 
que delimiten aquest espai. Els arbres proposats són uns xiprers davant 
de la tanca de la propietat privada i uns llaures bords en un dels laterals 
de l' intervenció. També es contempla, la reubicació de la fon existent en 
una zona mes central del espai públic i la parada del BUS.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Barreres arquitectòniques          
 
En la redacció d’aquest projecte s’han previst les condicions de disseny 
determinades als següents decrets: 
 

 DB SUA 9 Accessibilidad  
RD 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el CTE 

 Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques  
Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 

 Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la Llei 20/91 
D. 135/95 (DOGC: 24/3/95)  

 Ordre VIV/561/2010 “Document tècnic de condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats”. 

 Ley de integración social de los minusválidos  
Ley 13/82 (BOE 30/04/82) 

 Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones 
amb discapacitat per a l'accés y utilització dels espais pública urbanitzats 
i edificacions  
Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat 

 
 

Barcelona a 21 de desembre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pallejà-León Arquitectes SLP 
Signat: Joan Pallejà i Elias 
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1. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTU RAL 
ADOPTADA. 
 
La present memòria documenta els elements estructurals del projecte de millora de 
l’accessibilitat de l’Avinguda Mas Fuster entre la carretera de La Floresta i el carrer de la Pau a 
Valldoreix. 
 
Els elements estructurals a que es fan referència són: 
 

- Mur de formigó armat, segons plànols corresponents, en contencions de terres i canvis 
de pendent. Especial atenció a les esperes de connexió a la base amb la sabata 
continua. 

- Solera de formigó de suport per rebre els diferents tipus de paviment. En un punt, la 
solera és inclinada, i tal com indiquen els detalls, i formalitza unes escales exteriors. 

- Cèrcols perimetrals en el contacte entre terreny natural i paviment de panot, de formigó 
armat, per tal de realitzar correctament l’entrega en aquests punts. 

 
 

La disposició dels elements estructurals, així com les seves mides és la que es detallarà en 
els plànols d’estructura. 
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2. ACCIONS PREVISTES AL CÀLCUL. 
 
En l'avaluació d'accions per a determinar el comportament estructural de l'edifici que es 
presenta, s'ha tingut en compte la Normativa DB-SE-AE "Acciones en la edificación", així com 
el DB SE-C “Cimientos”. 
 
En base a elles, s'han avaluat les accions permanents, les accions variables, i les accions 
accidentals, així com les degudes ala inestabilitat dels materials (accions reològiques).  
Cadascuna d'elles es detallen a continuació. 
 
  ACCIONS PERMANENTS 
 
Aquestes són les produïdes pel pes dels elements constructius, dels objectes que puguin 
actuar 
per raó del seu ús i de la neu. 
 
Les primeres, s'han entès dissociades en: 
 

o Pes propi: càrrega deguda al pes de l'element resistent. 
 

o Càrrega permanent: càrrega deguda als pesos de tots els elements constructius i 
instal·lacions fixes que suporta l'element i les d'envans, d'acord amb consideracions de 
l'article 2.1. de la mateixa Norma i tanmateix aquelles que, a judici del que subscriu, 
s'estima en cada cas més adient, donat l'ús concret de la zona sotmesa a càrrega. 

 
Les segones estan compostes per tres tipologies diferents d'acció, que obeeixen sempre al 
pes de tots els objectes que puguin gravitar sobre un element: persones, mobles, 
instal·lacions amovibles, matèries emmagatzemades, vehicles, etc.  Aquestes tres tipologies 
són les següents: 
 

o Sobrecàrregues superficials: són accions derivades de l'ús, les quals actuen 
superficialment sobre els elements resistents. En elles s'inclouen les d'ús pròpiament 
dites, segons la taula 3.1. de la Norma DB-SE-AE. També s’han tingut en compte les 
càrregues concentrades a tenir en compte simultàniament o independentment a les 
distribuïdes, per comprovacions locals de la capacitat portant. 

 
o Sobrecàrregues lineals: són les accions derivades de l'ús que actuïn al llarg d'una línia. 

Al respecte, es té en consideració la sobrecàrrega de balcons volats a que fa 
referència l'article 3.2. de la Normativa. 

 
o Sobrecàrregues aïllades: són les accions derivades de l'ús, que actuen o poden actuar 

en un punt de l'estructura. La consideració d'aquestes sobre càrregues s'adequa a 
l'article 3.1.1.- del DB-SE-AE. 

 
La determinació final de les intensitats de les accions de cada una de les tipologies detallades, 
s'aconsegueix a partir de considerar els articles 4.2, 4.3 i 4.4 del DB-SE-AE, referents a les 
verificacions basades en coeficients parcials. 
 
Finalment, les terceres, que tenen en compte l'acció produïda sobre els elements resistents 
per acumulació de la neu, s'estimen en ordre a l'aplicació dels articles 3.5 de la Norma DB-SE-
AE, referents als pesos específics de la neu, les sobrecàrregues a considerar sobre elements 
horitzontals, sobre el coeficient de forma i degudes a l'acumulació de la neu i a les alternances 
de càrregues fruit de l'esmentada acumulació, respectivament. 
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En relació a les consideracions i definicions establertes, les accions considerades en el càlcul 
de l'estructura de l'edifici que es presenta són les següents: 
 
2.1.1. PESOS PROPIS I CÀRREGUES PERMANENTS: 
  
Per a la determinació dels pesos propis i les càrregues permanents degudes als materials i 
sistemes constructius emprats, s'han pres com a referència els que figuren a les taules 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 de la Norma referida, dels que destaquen: 
 

o Murs de fàbrica de totxo: 
  - de totxo massís:   18 kN/m3. 
  - de totxo perforat:   15 kN/m3. 
  - de totxo buit:    12 kN/m3. 
 

o Murs de fàbrica de bloc: 
  - de bloc buit de morter:   16 kN/m3. 
  - de bloc buit de guix:   10 kN/m3. 
   

o Formigó Armat: 
 - Formigó armat:    25 kN/m3. 
 - Formigó en massa:   23 kN/m3. 
 - Formigó de escòria (arlita):  16 kN/m3. 
 

o Paviments: 
 - Hidràulic o ceràmic:   0.10 kN/m2. 
 - Terratzo:    0.08 kN/m2. 
 - Parquet:    0.04 kN/m2. 
 

o Materials de coberta: 
 - Planxa plegada metàl·lica:  0.015 kN/m2. 
 - Teula corba:    0.060 kN/m2. 
 - Pissarra:    0.030 kN/m2. 
           - Tauler de rajola:       0.100 kN/m2. 
 

o Materials de construcció: 
 - Sorra:     15 kN/m3. 
 - Ciment:            16 kN/m3. 
 - Pissarra:      17 kN/m3. 
        - Escòria granulada:        11 kN/m3. 
 
2.1.2.  CÀRREGUES LINEALS CONSIDERADES. 
 
Les intensitats considerades de les accions gravitaries lineals es detallen en la següent 
relació: 
 

o Tancaments ceràmics sense perforacions, d'alçada fins 3.00 metres.  9 
kN/ml 

o Tancaments ceràmics perforats, d'alçada fins 3.00 metres.     6 kN/m 
o Tancaments lleugers, d’alçada fins als 3.00 metres.     4 kN/m 
o Tabicons, d'alçada fins 3.00 m i gruix 10 cm.     3 kN/m 
o Tabicó de gruix 15 cm., de totxo perforat, d'alçada  fins 3.00 metres.  7 

kN/m 
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2.1.3.  CÀRREGUES SUPERFICIALS CONSIDERADES. 
 
Les intensitats considerades de les accions permanents, gravitaries de pes propi i càrregues 
permanents, i les accions variables, es detallen a continuació: 
 
 
Sobrecàrrega en soleres: 2000 kg/m2

 
2.2. ACCIONS DEL VENT. 
 
Són les produïdes per el vent sobre els elements exposats a ell. Per llur determinació es 
considera que aquest actua horitzontalment sobre els elements i amb una direcció que forma 
un angle de ±10° respecte a l'horitzontal 
 
L’intentat de la seva acció s’avalua directament a partir de la velocitat amb la que pot 
desplaçar-se i topar contra un element resistent, segons l’article 3.3 del DB-SE-AE. 
L'acció concreta sobre un element superficial es dedueix aplicant els articles 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 
i 3.3.5 de l'anterior Normativa, relatius a la determinació del coeficient d’exposició, coeficient 
eòlic, tant en construccions tancades com obertes. 
 
En el cas particular que es discuteix, els paràmetres considerats són els que es detallen, en la 
proporció que els tancaments sobre el mur de contenció li poden transmetre aquesta càrrega 
de vent: 
 * Grau d’aspror de l’entorn: IV ( zona urbana en general )  
 * Alçada de coronació de la barana respecte el terreny: +2.00 m 
 * Coeficient d’exposició (segons article 3.3.3): 1,3. 
 * Coeficients eòlics: 
 
 - Coeficient Cp: +0.8  
 - Coeficient Cs: -0.5  
   
 * Factor eòlic d'esveltesa K: 1 
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3. MATERIALS . 
 
Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals de l'edifici que es detalla 
són els següents: 
 
3.1. FORMIGÓ 
 
S'utilitza tant per a la realització d'elements resolts amb formigó en massa com armat. Els 
formigons es tipifiquen a efectes de la Normativa EHE-08 amb el següent format: 
 

T – R / C / TM / A 
on 
T:  indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat i HP pel pretesat. 
R:  resistència característica. 
C: lletra inicial del tipus de consistència. 
TM: tamany màxim de l’àrid en mm. 
A:  designació de l’ambient. 
 
Les seves característiques més rellevades i, a la vegada, considerades per la realització dels 
càlculs que s’adjunten, són les següents: 

 
3.1.1. RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ. 
 
La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida en la 
Instrucció EHE-08 el seu valor, que es detalla particularment en els plànols de projecte segons 
l’art. 31 i que tenen un mínim de 20N/mm2, pel formigó en massa i de 25N/mm2 pel formigó 
armat. 
 
És de ressaltar que, sigui quin sigui el valor de la resistència, aquesta haurà d'assolir-se al 28è 
dia de la seva posta en obra, de manera que al 7è ja s'hagi obtingut, almenys, el 75% de la 
resistència que es sol·licita. 
 
Per assegurar una major durabilitat del formigó a la EHE-08 la resistència característica 
mínima de projecte es relaciona amb les diferents classes d’ambient mitjançant la següent 
taula:  
 

Resistències mínimes compatibles amb els requisits de durabilitat. 
 

Paràmetre 
de 

dosificació 

Tipus 
de 

formi
gó 

CLASSE   D’EXPOSICIÓ * 

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 

Resistènci
a mínima  
(N/mm2) 

mass
a 20 -- -- -- -- -- -- 30 30 35 30 30 30 

armat 25 25 30 30 30 35 30 30 30 35 30 30 30 

prete
sat 25 25 30 30 35 35 35 30 35 35 30 30 30 

 
  * La classe d’exposició es defineix en la taula següent 

 
 
 
3.1.2. DOCILITAT 
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La docilitat dels formigons resta establerta en el Plec de Condicions que s'adjunta. Cal 
esmentar, però, que la docilitat que li correspondrà a tot el formigó col·locat en obra és la 
necessària per a que, amb els mitjans previstos en la posta en obra i compactació, envolti les 
armadures sense solució de continuïtat amb els recobriments exigibles i reompli 
completament els encofrats sense que es produeixin coqueres, segons definició al respecte a 
l'article 31è, epígraf 5è, de la EHE-08, i que la posada en obra dels formigons amb docilitat 
líquida està estrictament prohibida, excepte en aquells casos en els que s'utilitzin fluïdificants o 
superplastificants, en les condicions que prescriuen els mencionats Plecs de Condicions. 
Excepte casos concrets que aixó ho requereixin, s’evitarà la consistència plàstica i seca. 
 
3.1.3. GRANDÀRIA MÀXIMA DE L'ÀRID. 
 
La grandària màxima de l'àrid acceptat per la confecció dels formigons de l'obra hauran de 
complir els requeriments de l'article 28è, apartat 3è, de la EHE-08, no acceptant-se valors del 
mateix superiors als 20 mm. 
 
3.1.4. CONTINGUT DE CIMENT. 
 
El contingut de ciment es detalla a l'apartat 3.7 del Plec de Condicions per la posada en obra 
del formigó armat, adjunt a la present, el valors del qual s'adeqüen a l'article 37.3.1 de la EHE-
08. 
 
El contingut mínim de ciment i la relació aigua/ciment màxima es relacionen en la EHE-08 
amb el tipus d’ambient, o exposició, de les quals es defineixen 13 classes. Aquestes classes 
d’exposició són: 
 

Classe Designaci
ó Tipus de procés corrosiu Descripció 

 
No 

agressiva 
 

I Cap. Interior edificis. 

Normal 

IIa 
 

Corrosió d’origen diferent a 
clorurs. Humitat alta. 

Cobertes, fonamentacions 
soterranis no ventilats. 

Ilb 
 

Corrosió d’origen diferent a 
clorurs. Humitat mitja. 

Construccions exteriors 
protegides de la pluja. 

 
 
 

Marina 

IIIa Corrosió per clorurs. Aèria. Edificacions pròximes a la costa. 

IIIb 
 Corrosió per clorurs. Submergida. Fonamentacions i pilars 

submergits en el mar. 

Illc Corrosió per clorurs. A zones de 
marees. 

Fonamentacions i pilars en el 
recorregut de la marea. 

 
No marina IV Corrosió per clorurs en medi, no 

marines. 
Piscines, estacions, tractament 

d’aigua. 

 
 
 
 

Química 

 
Qa 

 
Atac químic dèbil. Instal·lacions industrials. 

 
Qb 

 
Atac químic mig. Instal·lacions industrials, 

estructures marines. 

Qc Atac químic fort. Instal·lacions industrials amb 
substàncies d’agressivitat alta. 
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Gelades 

 

H 
 Atac gel-desgel sense sals foses. Construccions a zones d’alta 

muntanya, estacions hivernals. 

F 
 Atac per sals foses. Taulers de ponts o passarel·les a 

zones d’alta muntanya. 
 

Erosió 
 

 
E Abrasió i cavitació. Dics, paviments de formigó, pilars 

de ponts en cabdals torrentosos. 

 
* La descripció és un resum de l’indicada a la EHE-08 i s’inclou com orientativa. 
 
 
La màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment indicats a la EHE pels diferents 
tipus d’ambient es ressenya a continuació: 
 

 
Màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment  

 

Paràmetre 
 de 

dosificació 

Tipus de 
formigó 

CLASSE DE EXPOSICIÓ 

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 

Màxima 
relació  

a/c 

massa 0,65 -- -- -- -- -- -- 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50 

armat 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50 

pretesat 0,60 0,60 0,55 0,45 0,45 0,45 0,45 0,50 0,45 0,45 0,55 0,50 0,50 

Mínim 
contingut de 

ciment 
(Kg/m3) 

massa 200 -- -- -- -- -- -- 275 300 325 275 300 275 

armat 250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 

pretesat 275 300 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 

 
3.1.5. ASPECTE EXTERN. 
 
L'aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detallen 
explícitament en el Plec de Condicions per la posta en obra del formigó armat, adjunt a la 
present.  
A grans trets, cal esmentar que no s'accepten formigons fissurats, no homogenis en color o 
textura o bruts, tant de fluorescències com taques d'òxid o grassa. 
 
3.1.6. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES. DIAGRAMA σ-ε DE CÀLCUL. 
 
Per a la determinació del comportament de les peces de formigó armat i per a la seva 
comprovació  ulterior s'ha adoptat el diagrama paràbola rectangle, preconitzat per la Instrucció 
EHE-08 en l’article 39º, apartat 5è. 
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D'aquest diagrama, figura 1.-, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la branca 
parabòlica, d'equació: 
 

σ= fcd [ 1- (1-εc/εc0 )^n],  per 0 ≤ εc ≤ εc0 
on: 
σ: és la tensió. 
fcd: és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l'aplicació 
del  coeficient de minoració de resistències gf, detallat a l'apartat 4rt de la present memòria, 
i 
ε és la deformació, expressada en tant per mil, 
 
així com el tram rectilini de la seva fase plàstica, d'equació:    σ= fcd, per εc0 ≤ εc ≤ εcu. 
 
3.1.7. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES. 
 MÒDUL DE DEFORMACIÓ LONGITUDINAL. 
 
Per a la determinació dels estats de corriments de  l'estructura, s'han considerat els mòduls 
d'elasticitat longitudinal que es detallen: 
o Càrregues instantànies o ràpidament variables. 
   
  Ec = βE * E cm 
 
(veure article 39.6 de la EHE-08) 

 
o Mòdul instantani de deformació longitudinal secant: 
 

  jE  = 8.500 jcmf ,
3  

on: jE  i jcmf ,  

pren els mateixos valors que en el subapartat anterior, sempre i quan les tensions de servei 
no sobrepassin el valor 0.40 fcm, on fcm és la resistència característica a l’edat de 28 dies.  
 
3.1.8. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES. RETRACCIÓ. 
 

 

ε c0 ε cu 

      Fcd 

 
 figura 1. Diagrama de càlcul del formigó. 
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La retracció és una deformació en el temps d’origen no tensional i es comptabilitza en aquells 
casos en els què és presumible una alteració del comportament de determinats elements, així 
com pretessats. 
 
Els valors tinguts en compte en aquests casos són conseqüència de sotmetre al formigó a 
deformacions unitàries de 2.5 10-4. 
 
Donades les similituds de la retracció amb els efectes produïts per la dilatació tèrmica, els 
criteris d'aplicació en les accions resultants són idèntics als tinguts en compte a les accions 
tèrmiques. 
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3.1.9. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES. FLUÈNCIA. 
 
La fluència del formigó és una deformació en el temps que depèn del estat tensional.  El seu 
efecte més important en el formigó és augmentar considerablement les fletxes i redistribució 
de les tensions, encara que aquest últim efecte és de segon ordre i, per tant, no es sol 
considerar a efectes de càlcul excepte en estructures pretessades. 
 
El coeficient de fluència depèn de diversos paràmetres essent els més importants la humitat 
relativa i el denominat espessor mig (e).  Aquest espessor es defineix com: 
 

e = 
u

Ac2
 

on  

cA  és l’àrea se la secció transversal i 

u  és el perímetre en contacte amb l’atmosfera  
 
La taula següent presenta el valor del coeficient de fluència a 10.000 dies i per fck=30 N/mm2.  

    
Valors del coeficient de fluència 

 
 

Edat de 
posat en 
càrrega 
to (dies 

Humitat relativa (%) 

50 70 90 
Espessor mig (mm) 

50 600 50 600 50 600 
1 5,6 3,8 4,3 3,3 3,1 2,7 

7 3,9 2,7 3,0 2,3 2,1 1,9 

14 3,4 2,3 2,6 2,0 1,9 1,7 

28 3,0 2,0 2,3 1,7 1,6 1,5 

60 2,6 1,8 2,0 1,5 1,4 1,3 

90 2,4 1,6 1,9 1,4 1,3 1,2 

365 1,8 1,2 1,4 1,1 1,0 0,9 

1.800 1,3 0,9 1,0 0,8 0,7 0,7 

 
L’efecte més important de la fluència i de la retracció en el formigó armat és en quant a la 
seva fletxa en el temps.  Aquestes fletxes addicionals per les càrregues permanents o de 
llarga duració es poden estimar multiplicant la fletxa instantània pel següent factor 

p′+
=

501

2λ  

on p′  és la quantia geomètrica de l’armadura de compressió SA′ . 

 
Aquest valor de fletxa addicional correspon a 5 o més anys. 
 
No obstant si la situació ho requereix la fluència y la retracció es poden considerar per càlculs 
més complexes, així com els indicats en els articles 39 de la EHE-08. 

 
3.1.10. COEFICIENT DE POISSON. 
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S'observa un valor de 0.2. 
 
3.1.11. COEFICIENT DE DILATACIÓ TÈRMICA. 
 
Es té en compte un valor igual a 10-5 

 
3.2. ACER CORRUGAT. 
 
S'utilitza principalment per la confecció del formigó armat, encara que en determinades 
ocasions també es requereix el seu ús en elements especials (ancoratges, tirants, etc.), la 
qual cosa figura explícitament en els plànols de projecte. Les seves característiques més 
rellevades són les què es detallen a continuació: 
 
3.2.1. LÍMIT ELÀSTIC DE L'ACER. 
 
El límit elàstic de l'acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó es fixa en 
>=500N/mm2., la seva definició y concreció s'adequa als criteris que fixa l'article 32è, apartat 
2ón, de la Instrucció EHE-08. 
 
3.2.2. DIAGRAMA σ-ε DE CÀLCUL. 
 
Els diagrames tensió deformació considerats es representen a la figura 2, corresponents als 
acers de duresa natural i els deformats en fred. Per els primers es té en compte un diagrama 
biliniar, en el que el seu tram inclinat observa una pendent de E= 2.100.000 Kg/cm2, vàlid per 
a intervals de tensió compresos entre 

-fyd < σ <fyd  
 
essent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d'aplicar en el límit elàstic 
detallat en 3.2.1. el coeficient de minoració de resistència. 
 
Per als acers deformats en fred el diagrama observa un primer tram elàstic amb la mateixa 
pendent que la dels acers de duresa natural, i un segon tram no lineal, d'equació: 
 

                               
  a on   ε és la deformació unitària, 
             σ és la tensió, 
             E és el mòdul d'elasticitat i 
 f0.2 és la tensió del material en període de càrrega, quan llur deformació total 

assoleix una component remanent de valor 0.2%. 
 
Els filferros corrugats així com els B 500 T queden limitats segons la EHE-08 a malles 
electrosoldades i elements no estructurals, estreps de subjecció o muntatge.   

 f0.7>para,}0.7-
f

0.823{+
E

= 0.2
5

0.2

σσσε    
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3.2.3. CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL I ASSAIGS. 
 
Les característiques dels materials que es detallen, així com els assaigs a que hauran de 
sotmetre's, resten determinats en els Plecs de Condicions. 
 
 

b) diagrama de calculo del

   acero deformado en frio   acero de dureza natural

a) diagrama de calculo del

Fyd

0.7Fyd

0.002

0.7Fyd

Fyd

0.002

0.01

0.01
y y

0.01

0.01

 
 
 
 Figura 2.- Diagrames de càlcul de l'acer 
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4. COEFICIENTS DE SEGURETAT. 
 
Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels 
materials utilitzats, com a les accions que sol·licitaran a l'estructura.  Ambdós es detallen a 
continuació: 
 
4.1. COEFICIENTS DE MINORACIÓ DE RESISTÈNCIES. 
 
Els coeficients de minoració de resistència graven de manera diferent als elements, en funció 
de diversos paràmetres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que els 
constitueixen. Per cada cas es té: 
 
4.1.1. FORMIGÓ ARMAT. 
 
Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència fa falta distingir entre els 
que s'apliquen directament sobre el formigó i els que ho fan sobre l'acer d'armar.  Donat que 
el nivell de control dels elements d'estructura de formigó armat és normal, el coeficient a 
aplicar sobre el formigó és 1.5 (per accions persistents o transitòries) i 1,3 (per accions 
accidentals). De la mateixa manera, el coeficient a aplicar sobre l’acer és 1.15 i 1,0 
respectivament. 
 
 
4.2. COEFICIENTS DE MAJORACIÓ D'ACCIONS I HIPÒTESIS  DE CÀLCUL. 
 
Paral·lelament als anteriors, els de majoració d'accions depenen del material. Amb aquest 
criteri s'observen els coeficients que a continuació es detallen: 
 
El valor de càlcul dels efectes de les accions corresponents a una situació persistent o 
transitòria, es determina mitjançant combinacions d’accions a partir de l’expressió: 
 

Σγ G,j * G K,j + γP * P + γ Q,1 * Q k,1 + Σγ Q,i * ψ 0,i * Q k,i 
 

Es a dir, considerant l’actuació simultània de: 
 

a) totes les accions permanents, amb valor de càlcul (γ G * G K ), inclòs el pretensat (γP * P 
); 

b) una acció variable qualsevol, amb valor de càlcul (γ Q * Q k ), adoptant-se com a tal una 
darrera l’altre successivament en diferents anàlisis. 

c) La resta de les accions variables, amb valor de càlcul de combinació (γ Q * ψ 0 * Q k ) 
 
El valor de càlcul dels efectes de les accions corresponents a una situació extraordinària, es 
determina mitjançant combinacions d’accions a partir de l’expressió: 
 

Σγ G,j * G K,j + γP * P + Ad + γ Q,1 * ψ 1,1 * Q k,1 + Σγ Q,i * ψ 2,i * Q k,i 

 
Es a dir, considerant l’actuació simultània de: 
 

d) totes les accions permanents, amb valor de càlcul (γ G * G K ), inclòs el pretensat (γP * P 
); 

e) una acció accidental qualsevol, amb valor de càlcul (Ad ), adoptant-se com a tal una 
darrera l’altre successivament en diferents anàlisis. 

f) Una acció variable, amb valor de càlcul freqüent ( γ Q * ψ 1 * Q k ) adoptant-se com a tal 
una darrera l’altre successivament en diferents anàlisis. 

g) La resta de les accions variables, amb valor de càlcul quasi-permanent (γ Q * ψ 2 * Q k ) 
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En situació extraordinària, tots els coeficients de seguretat són iguals a 0 si el seu efecte 
es favorable, o a 1 si es desfavorable, en els termes anteriors. 
 
En els casos en que l’acció accidental sigui la sísmica, totes les accions variables 
concomitants es tindran en compte amb le seu valor quasi-permanent, segons l’expressió: 
 

ΣG K,j + P + Ad + Σ ψ 2,i * Q k,i 
 
      Coeficients de simultaneïtat Ψ 

 

ÚS DE L’ELEMENT  Ψ0* Ψ1** Ψ2*** 

 
SOBRECÀRREGUES D’ÚS EN EDIFICIS  

 
A. TERRATS 

No accessibles o només per conservació (categoria 
H)  
Accessibles (categoria G) 

 
B. ZONES RESIDENCIALS 
   Categoria A 
 
C. ZONES ADMINISTRATIVES. 

Categoria B 
 
D. ZONES DESTINADES AL PÚBLIC. 

Categoria C 
         

E. ZONES COMERCIALS. 
Categoria D 

 
F. CALÇADES I GARATGES. 

(VEHICLES LLEUGERS AMB UN PES INFERIOR A 
30 kN) Categoria F 

 
SOBRECÀRREGUES DE NEU 
G. ALTITUDS> 1000m. 
H. ALTITUDS ≤ 1000m. 
 
I. VENT 
 
J. TEMPERATURA 
 
K. ACCIONS VARIABLES DEL TERRENY 
 

 
 
 
 
0 

s/ús 
 
 

0,7 
 
 

0,7 
 
 

0,7 
 
 

0,7 
 
 
 

0,7 
 
 

0,7 
0,5 

 
0,6 

 
0,6 

 
0,7 

 
 
 
 
0 

s/ús 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

0,7 
 
 

0,7 
 
 
 

0,7 
 
 

0,5 
0,2 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,7 

 

 
 
 
 
0 

s/ús 
 
 

0,3 
 
 

0,3 
 
 

0,6 
 
 

0,6 
 
 
 

0,6 
 
 

0,2 
0 
 
0 
 
0 
 

0,7 

 
* Valor de l’acció quan actua aïlladament o amb alguna altra acció variable. 
** Valor de l’acció que es sobrepassat en només períodes de curta duració respecte a la 
 vida útil, o valor freqüent. 
*** Valor de l’acció que es sobrepassat durant una gran part de la vida útil o valor quasi 
 permanent. 

 
Per accions permanents i per accions accidentals   Ψ = 1 
 
El coeficient parcial de seguretat ( )γ  per les accions aplicable per l’avaluació dels Estats 
Límits Últims, s’obté segons el CTE DB SE taula 4.1: 



Pag. 16 

 
 

TIPUS DE 
VERIFICACI

Ó 
TIPUS D’ACCIÓ 

Situació persistent o transitòria 

desfavorable favorable  

Resistència 

Permanent 
    Pes propi, pes del terreny 
    Empenta del terreny 
    Pressió de l’aigua 

 
1,35 
1,35 
1,20 

 
0,80 
0,70 
0,90 

Variable 1,50 0 

Estabilitat 

 desestabilitzador
a 

estabilitzador
a 

Permanent 
    Pes propi, pes del terreny 
    Empenta del terreny 
    Pressió de l’aigua 

 
1,10 
1,35 
1,05 

 
0,90 
0,80 
0,95 

Variable 1,50 0 
 
 
 
 
El coeficient parcial de seguretat ( )γ  per les accions aplicable per l’evacuació dels Estats 
Límits Últims, per formigó armat, segons la EHE-08 s’obté de la taula 12.1.a: 
 

  

TIPUS D’ACCIÓ 
Situació persistent o transitòria Situació accidental 

favorable desfavorable favorable desfavorable 

Permanent γ G = 1,00 γ G = 1,35 γ G = 1,00 γ G = 1,00 

Pretesat γ P = 1,00 γ P = 1,00 γ P = 1,00 γ P = 1,00 

Permanent de valor no 
constant γ G* = 1,00 γ G* = 1,50 γ G* = 1,00 γ G* = 1,00 

Variable γ Q = 0,00 γ Q = 1,50 γ Q = 0,00 γ Q = 1,00 

Accidental -- -- γ A = 1,00 γ A = 1,00 
 

 
El coeficient parcial de seguretat ( )γ  aplicable per l’avaluació dels Estats Límits de Servei, per 
formigó armat, segons la EHE-08 s’obté de la taula 12.2: 
  

TIPUS D’ACCIÓ Efecte favorable 
 

Efecte 
desfavorable 

Permanent γ G = 1,00 
 

γ G = 1,00 
 

Pretesat Armadura 
pretesa 

γ P = 0,95 
 

γ P = 1,05 
 

 Armadura 
postesa 

γ P = 0,90 
 

γ P = 1,10 
 

Permanent de valor no 
constant 

γ G* = 1,00 
 

γ G* = 1,00 
 

Variable γ Q = 0,00 
 

γ Q = 1,00 
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5. MÈTODES DE CÀLCUL.  
 
Per a la determinació d'esforços en els diferents elements estructurals s'utilitzen els postulats 
bàsics de l'elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de 
diferents metodologies, en funció de l'element o elements a analitzar. 
 
Per altra banda, per a la comprovació de seccions de formigó, s'utilitzen les bases del càlcul 
en trencament, considerant que el material treballa en règim anelàstic, contemplant, d'aquesta 
manera, la fissuració per tracció i l'elasto-plasticitat en compressió. Per a la comprovació de 
les seccions d'acer, s'utilitzen generalment les bases de càlcul elàstic, encara que en ocasions 
es contemplen puntualment les consideracions del càlcul elasto-plàstic. 
 
L'especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus estructurals 
es detallen a continuació. 
 
5.1. MURS PANTALLA I MURS DE CONTENCIÓ. 
 
Per l'anàlisi, tant de l'estabilitat de murs de contenció com de murs pantalla, s'utilitza la teoria 
d'empentes actives i passives de Rankine. 
 
Per això es discretitza la pantalla i es sol·licita, per un costat, a les empentes que correspongui 
i per altre a la reacció que provoca el seu encastament sobre un terreny elàstic. En el cas del 
càlcul de murs de contenció, el suport es resol directament mitjançant una sabata, i en el cas 
de les anàlisis de murs pantalla mitjançant el seu encastament en el terreny, considerant el 
criteri de Blum. 
 
5.2. ESTABILITAT DE TALUSSOS. 
 
Per a la determinació de l'estabilitat de talussos s'utilitza el mètode de l'equilibri de masses de 
terra discretes, suposant diversos traçats de superfícies de trencament cilíndriques. 
 
5.3. ARMAT DE SECCIONS DE FORMIGÓ ARMAT. 
 
L'armat de seccions de formigó es realitza en trencament, considerant el diagrama σ-ε que es 
detalla a l'apartat 3è de la present. 
 
Mitjançant aquesta metodologia s'analitzen casos de flexió simple recta i esviada, flexo-
compressió recta i esviada, compressió composta recta i esviada i tracció composta recta o 
esviada, segons de la determinació del pla de deformacions i el plantejament de les equacions 
d'equilibri intern. 
 
Per a la comprovació a esforços rasants, tipus tallant o moment torsor, s'utilitzen les 
consideracions de la Normativa EHE "Instrucción de hormigón estructural". 
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6. MANTENIMENT DE L'ESTRUCTURA. 
 
6.1. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ. 
 
Les parts de l'estructura constituïdes per formigó armat hauran de sotmetre's també a un 
programa de manteniment al llarg del temps, de manera molt semblant a l’esbossat per 
l'estructura metàl·lica, ja que el major nombre de patologies del formigó armat procedeix o es 
manifesta al iniciar-se el procés de corrosió de les seves armadures. 
 
D'aquesta manera serà necessari observar el següent programa de manteniment: 
 

o L'element de formigó és interior: serà precisa una revisió dels elements als dos anys 
d'haver estat construïdes i, posteriorment, establir una revisió dels mateixos cada 10 
anys, amb l'objecte de detectar possibles fissuracions. 

 
o Si aquestes fissuracions resulten visibles per l'observador, serà convenient  injectar-les 

o protegir-les amb algun tipus de resina epoxi per a evitar l'oxidació de les armadures. 
 

o L'element de formigó és exterior o resta immers en un ambient humit: en aquest cas 
serà preceptiva una imprimació amb resina epoxi de tots els paraments després 
d'haver-se completat el fraguat i realitzar una revisió al cap d'un any i mig després 
d'haver estat construït. 

 
o Posteriorment, serà preceptiva també una revisió quinquennal, detectant fissures i 

segellant-les amb algun tipus de resina epoxi. 
 

o L'element de formigó resta exposat a un ambient d'agressivitat elevada: serà precisa 
una imprimació amb resina epoxi de tots els seus paraments després d'haver-se 
completat l’adormiment, i procedir a una revisió al cap de 6 mesos després d'haver 
estat construït. 

 
o Serà preceptiva una revisió cada 2 anys, així com una nova imprimació de pintura 

epoxi cada 5 anys, llevat justificació del fabricant de la resina de que aquest període de 
temps pugui ésser major. 
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NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
 
 DB SUA 9 Accessibilitat  

RD 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el CTE 
 

 Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques  
Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 
 

 Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la Llei 20/91 
D. 135/95 (DOGC: 24/3/95)  
 

 Ordre VIV/561/2010 “Document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats”. 
 

 Ley de integración social de los minusválidos  
Ley 13/82 (BOE 30/04/82) 

 
 Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat 

per a l'accés y utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions  
Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

 
 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat 
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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 establecimientos 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. 
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’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit 

metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 

 
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) 
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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 residuals.  

(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 utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
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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”  
(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) 
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 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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ACCESSIBILITAT ALS ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS   

Principals incidències de l ’aplicació conjunta del Decret 135/1995 i  
de l ’Ordre VIV 561/2010 

 
 
D 135/95: Codi d’Accessibil i tat de Catalunya 
Ordre VIV/561/2010:  Document tècnic de condicions d’accessibil i tat als 
espais públics urbanitzats  
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OBJECTE I  ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

D. 135/1995 
Codi d’accessibil i tat  
de Catalunya 

La planificació i  urbanització de les vies públiques, dels parcs i d’altres espais d’ús públic 
a Catalunya s’efectuarà de manera que resultin adaptats a les persones amb mobilitat reduïda. 
Els plans generals d’ordenació urbana, normes subsidiàries i altres instruments de planejament i 
execució que els despleguen, i també els projectes d’urbanització i d’obres ordinàries, hauran de 
garantir l’accessibilitat i la utilització amb caràcter general dels espais d’ús públic. 

Adaptació dels espais públics existents:  

De forma gradual mitjançant els plans especials d’accessibilitat que han d’elaborar els ens locals. 
(Terminis: 2 anys per elaborar els Plans i 15 anys per executar-los. Disp. add. tercera Llei 20/91). 

  

O.  VIV/561/2010:  
Accessibi l i tat  als 
espais públics 
urbanitzats 

Tots els espais públics urbanitzats i els elements que els composen situats en el territori 
espanyol. Comprenen el conjunt d’espais de vianants i vehiculars, de pas o estança que formen 
part del domini públic, o estan destinats a l’ús públic de forma permanent o temporal. En concret, 
s’aplica a les àrees d’ús de vianants, àrees d’estança, elements urbans i itineraris de vianants.  

Els espais públics urbanitzats es projectaran, construiran, restauraran, mantindran, utilitzaran i 
reurbanitzaran i es gestionaran de forma que compleixin, com a mínim ,les condicions bàsiques 
d’aquesta Ordre, fomentant-hi l’aplicació avançada de les tecnologies de la informació i les 
telecomunicacions. 
En les zones urbanes consolidades, quan no sigui possible el compliment d’alguna de les 
condicions, es plantejaran solucions alternatives que garanteixin la màxima accessibilitat possible. 

 En els espais públics urbanitzats existents: s’aplicarà a partir de l’1.01.2019 en aquells que 
siguin susceptibles d’ajustos raonables, mitjançant les modificacions i adaptacions que siguin 
necessàries i que no imposin una càrrega desproporcionada o indeguda. (disposició transitòria) 

 
 

CONDICIONS ACCESSIBILITAT 

 

 
D.  135/1995 Codi d’accessibil itat         
de Catalunya 

O. VIV/561/2010 Accessibil i tat  als 
espais públics urbanitzats 

 

 VÍA PÚBLICA de domini públic o d’ús públic de 
forma permanent o temporal:  

Qualsevol via pública haurà de garantir l’ús no 
discriminatori i comptar amb les següents condicions: 

- No tindrà ressalts ni graons aïllats. 
- Altura lliure de pas 2,20 m. 
- Paviments durs, estables, antilliscants, sense peces 

soltes i amb franges de paviment tàctil indicador de 
direcció i advertiment. 

VIA PÚBLICA D’ÚS 
DE VIANANTS 
 
 

 

VIA PÚBLICA O TRAM D’AQUESTA ADAPTADA: 

 Itinerari adaptat de vianants o mixt de vianants i 
vehicles.  

 * segons l’apartat 1.1 de l’annex 1. 
 Elements d’urbanització adaptats (inclòs guals, 
passos de vianants, places d’aparcament) 

 * segons l’apartat 1.2 de l’annex 1. 
 Mobiliari urbà adaptat  

   * segons l’apartat 1.3 de l’annex 1. 

VÍA PÚBLICA ADAPTADA:  

 Itinerari de vianants accessible 
* segons el capítol III. 
 Elements d’urbanització accessibles 
 * segons el capítol V. 
 Encreuaments entre itineraris de vianants i de 
vehicles (guals, passos de vianants, illetes, semàfors) 

 * segons el capítol VI. 
 Urbanització de fronts de parcel·la 
 * segons el capítol VII. 
 Mobiliari urbà accessible  

    * segons el capítol VIII. 
 Elements vinculats al transport (places 
d’aparcament, parades i marquesines, carrils bici, 
entrades i sortides de vehicles) 

     * segons el capítol IX. 
 Senyalització i comunicació sensorial (senyals, 
rètols, plafons, mapes, etc.)  

     * segons el capítol XI. 
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D.  135/1995 Codi d’accessibil itat         
de Catalunya 

O. VIV/561/2010 Accessibil i tat  als 
espais públics urbanitzats 

 

ESPAI D’ÚS PÚBLIC: 
Parcs i altres espais d’ús públic. 

 
 

ÀREES D’ESTANÇA: 
Part de l’àrea de vianants, de perímetre obert o tancat, on es 
desenvolupen una o diverses activitats (esbarjo, jocs, 
activitats comercials, passeig, esport, etc.), en les que les 
persones resten durant cert temps, havent d’assegurar la 
seva utilització no discriminatòria per part de les mateixes. 

Qualsevol àrea d’estança haurà de garantir l’ús no 
discriminatori i comptar amb les següents condicions: 

- No tindrà ressalts ni graons aïllats. 
- Altura lliure de pas 2,20 m. 
- Paviments durs, estables, no lliscants, sense peces 

soltes i amb franges de paviment tàctil indicador de 
direcció i advertiment. 

ÀREES D’ESTANÇA ACCESSIBLES: 

 Accés: des d’un itinerari de vianants accessible   
 Itinerari de vianants accessible: connecta totes 
les instal·lacions, activitats i serveis disponibles, 
fixes o eventuals. 

 Elements d’urbanització accessibles 
 * segons el capítol V. 
 Encreuaments entre itineraris de vianants i de 
vehicles (guals, passos de vianants, illetes, semàfors) 

 * segons el capítol VI. 
 Mobiliari urbà accessible  

    * segons el capítol VIII. 
 Elements vinculats al transport (places 
d’aparcament, parades i marquesines, carrils bici, 
entrades i sortides de vehicles) 

     * segons el capítol IX. 
 Senyalització i comunicació sensorial (senyals, 
rètols, plafons, mapes, etc.)  

     * segons el capítol XI. 

ESPAI D’ÚS 
PÚBLIC / ÀREES 
D’ESTANÇA 
 
 

 
 

ESPAI D’ÚS PÚBLIC ADAPTAT: 

 Itinerari adaptat de vianants que permet un 
recorregut pel seu interior i l’accés als elements 
singulars de l’espai i als serveis higiènics. 

 * segons l’apartat 1.1 de l’annex 1. 
 Elements d’urbanització de l’itinerari adaptats 
 * segons l’apartat 1.2 de l’annex 1. 
 Mobiliari urbà adaptat  
 * segons l’apartat 1.3 de l’annex 1. 

 

 Instal·lacions, activitats i serveis disponibles, 
fixes o eventuals: garanteixen ús i gaudi de forma 
autònoma i segura per part de totes les persones. 
Reserva de places d’espectador, de serveis 
higiènics, vestidors, dutxes, etc. 

 Incorporació de dispositius i noves tecnologies: 
per facilitar la interacció i utilització de totes les 
persones. 

 Condicions específiques per:     
- parcs i jardins  
- sectors de jocs  
- platges urbanes. 
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D.  135/1995 Codi d’accessibil itat         
de Catalunya 

O. VIV/561/2010 Accessibil i tat  als 
espais públics urbanitzats 

 

 Àmbit o espai de pas que permet un recorregut de 
vianants urbanitzat continu que relaciona diferents 
espais d’ús públic i edificacions de l’entorn i que 
permet accedir-hi. 

 

 Itinerari adaptat:  

    recorreguts d’ús públic o comunitari destinats al 
trànsit de vianants. 

* segons l’apartat 1.1.1 de l’annex 1. 

Part de l’àrea de vianants destinada específicament al 
trànsit de persones, incloses les zones compartides, 
de forma permanent o temporal, entre aquestes i els 
vehicles. 

 

 Itinerari de vianants accessible:  

Garanteix l’ús no discriminatori i la circulació de 
forma autònoma i contínua de totes les persones. 

* segons l’article 5. 

 Itineraris alternatius: en aquells casos en que el  
cost d’execució com a adaptats és superior al 50 % 
al cost de com a no adaptats. 

 * segons l’apartat 1.1.1 de l’annex 1. 

 Quan existeixi més d’un itinerari possible entre 
dos punts i, si no tots poden ser accessibles, 
s’habilitaran les mesures necessàries perquè el 
recorregut de l’itinerari de vianants accessible no 
resulti en cap cas discriminatori, ni per la seva 
longitud, ni per transcorre fóra de les àrees de més 
afluència de persones. 

 Itinerari mixt adaptat per vianants i vehicles: en 
aquells trams en què cost d’execució com a 
adaptat és superior al 50 % al cost d’un itinerari 
mixt adaptat.  

    * segons l’apartat 1.1.2 de l’annex 1. 

 Plataforma única d’ús mixt: s’adoptarà quan 
l’amplada o la morfologia del carrer impedeixin la 
separació a diferents nivells entre els itineraris 
vehiculars i de vianants. 

* segons l’article 5. 

ITINERARIS DE 
VIANANTS 
 
 

 
 

-   En nuclis urbans existents i indrets naturals: es 
poden admetre solucions alternatives sempre 
que el projecte sigui aprovat per l’organisme 
cometent en aquesta matèria. 

-   En zones urbanes consolidades, quan no sigui 
possible el compliment d’alguna de les condicions, 
es plantejaran solucions alternatives que 
garanteixin la màxima accessibilitat possible. 

 
 

-    L’edificació no pot envair l’itinerari de vianants 
accessible, ni a nivell de terra ni en alçada. 

-    Si hi ha diferencia de rasants entre l’itinerari i la 
parcel·la: el desnivell s’haurà de resoldre dins dels 
límits de la parcel·la. (es prohibeix modificar la 
vorera) 

-    Es garantirà la continuïtat de l’itinerari de vianants 
accessible quan discorre pel front de parcel·les 
adjacents, evitant graons, ressalts i plànols 
inclinats o rampes que puguin envair o alterar el 
nivell, el pendent longitudinal o altres condicions, 
característiques o dimensions del mateix. 

-    Entrades i sortides de vehicles (portes, guals, 
etc): no poden envair l’itinerari de vianants 
accessible i compliran l’article 13 i 42. 

URBANITZACIÓ 
DELS FRONTS         
DE PARCEL·LA 
 
 

 
 

 

- Sortides d’emergència dels establiments de 
pública concurrència: disposen d’un sistema de 
senyalització visual i acústica perceptible des del 
itinerari de vianants accessible. 

 
 
 

OBRES I 
INTERVENCIONS   
A LA VIA PÚBLICA 
 
 

 
 

  Es mantindran les condicions generals 
d’accessibilitat i seguretat en els itineraris de 
vianants. 
* segons l’article 39. 

 S’instal·larà un itinerari accessible alternatiu: 
quan no es puguin mantenir les de l’itinerari  de 
vianants accessible habitual. 
* segons l’article 39. 
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ESPAI  D’ÚS PÚBLIC ADAPTAT  
(D135 /1995)  

 
 

ÀREES D’ESTANÇA ACCESSIBLES                  
(O. VIV / 561 / 2010) 

 

 General:   -  no presenta ressalts no graons aïllats en cap punt. 
- alçada de pas ≥ 2,20 m. 
- paviment dur, estable, antilliscant, sense elements 

“solts”, paviment tàctil de direcció i advertiment (art. 45)  

art.4 

-  Elements d’urbanització accessible cap.V

-  Encreuaments entre itineraris de vianants i de 
vehicles (guals, passos de vianants, illetes, semàfors) 

cap.VI

-  Mobiliari urbà accessible  cap.VIII

-  Elements vinculats al transport (places d’aparcament, 
parades i marquesines, carrils bici, entrades i sortides de 
vehicles) 

cap.IX

- Senyalització i comunicació sensorial (senyals, rètols, 
plafons, mapes, etc.)  

cap.XI

Accés des d’un itinerari de vianants accessible:   
- assegura l’amplada i alçada de pas (1,80 m x 2,20 m)   
-  no presenta ressalts no graons.  

art.6

Disposa d’itinerari de vianants accessible:  
- connecta totes les instal·lacions, activitats i serveis 

disponibles, fixes o eventuals. 

art.6

 Instal·lacions, activitats i serveis disponibles, fixes o eventuals:  
- garantiran el seu ús de manera autònoma i segura.  

art.6

Zones amb presència d’espectador:  
-  Reserva de places d’espectadors amb mobilitat reduïda:     

* 1 cada 40 places o fracció. Senyalitzades 
* dimensions: 1,50 m x 1,00 m (longitud x amplada)  
* al costat de l’itinerari de vianants accessible 

-  S’habilitarà un bucle d’inducció o altre sistema alternatiu per a 
les persones amb discapacitat auditiva.  

art.6

Cambres higièniques, vestidors i dutxes, si n’hi ha:  
- 1 cada 10 places o fracció 

art.6

CONDICIONS     
GENERALS 

- Disposa d’un itinerari adaptat que permet un recorregut pel seu 
interior i l’accés als elements singulars de l’espai i als serveis 
higiènics.  

-  Els elements d’urbanització que formen part d’aquest itinerari són 
adaptats. 

-  El mobiliari urbà que forma part d’aquest itinerari: 

- és adaptat.  
- com a mínim un element de mobiliari per a cada ús 

diferenciat. 
- l’itinerari d’apropament a aquests elements ha de ser adaptat. 

 

Altres:      - Incorporació de dispositius i tecnologies que facilitin la 
seva interacció i utilització (millora de l’accessibilitat). 

art.6

 
 

 Instal·lacions, activitats i serveis:  
- totes connectats entre sí i amb els accessos, almenys, 

amb un itinerari de vianants accessible 
- garantiran el seu ús de manera autònoma i segura.  

art.7 

Itineraris de vianants accessibles:  
-  S’admet emprar terres compactades 90% PM.  
- Es prohibeix emprar terres soltes, graves o sorra. 
- Amb àrees de descans cada 50 m, amb banc accessible. 

art.7

 Mobiliari urbà, fix o mòbil permanent o temporal:   
- Complirà el capítol VIII  

art.7

PARCS I 
JARDINS 

-  Disposa d’un itinerari adaptat que permet un recorregut pel seu 
interior i l’accés als elements singulars de l’espai i als serveis 
higiènics.  

-  Els elements d’urbanització que formen part d’aquest itinerari són 
adaptats. 

-  El mobiliari urbà que forma part d’aquest itinerari: 

- és adaptat.  
- com a mínim un element de mobiliari per a cada ús 

diferenciat. 
- l’itinerari d’apropament a aquests elements ha de ser adaptat. 

 Informació: d’ubicació i distancies art.7
 
 

 Sectors de joc:  

- connectats entre sí i amb els accessos mitjançant 
itineraris de vianants accessibles. 

art. 8
SECTORS          
DE JOCS 

  

Elements de joc fixes o mòbils, permanents o temporals:   
- permetran la participació, interacció i desenvolupament 

d’activitats. 
- contrastos cromàtics i textures entre els jocs i l’entorn. 
- taules de jocs accessibles:  

• pla de treball: amplada 0,80 m, altura ≤ 0,85 m. 
• espai lliure inferior: 70 x 80 x 50 cm (alçària x 

amplada x fondària). 
-  Àrea d’estada de persones amb cadira de rodes: es pot 

inscriure ∅1,50 m, al costat dels elements de joc i sense 
coincidir amb l’itinerari de vianants accessible. 

art. 8
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ESPAI  D’ÚS PÚBLIC ADAPTAT  
(D135 /1995)  

 
 

ÀREES D’ESTANÇA ACCESSIBLES                  
(O. VIV / 561 / 2010) 

 

 Itinerari de vianants accessible:  

- Voreres, passeigs marítims o vies de vianants colindants 
a les platges urbanes. 

- Connecta els punts accessibles amb les instal·lacions i 
serveis disponibles a les platges. 

art. 8

Punts accessibles:   
- Dotació segons l’Ajuntament. 
- Plataformes que connecten els itineraris de vianants 

accessibles colindants amb la platja amb la vora del mar, 
quan sigui possible. Pot ser: 

*  Terres pavimentats: condicions d’itinerari accessible. 
*  Passeres sobre sorra o terra no compactat. Poden 

ser fixes (per sobre de la línia de pleamar) o no fixes. 
Amplada x alçada de pas: 1,80 m x 2,20 m. No 
presenta ressalts no graons. 

- Estança de persones amb cadira de rodes i traspàs a 
l’ajuda tècnica per facilitar el bany: En cada punt 
accessible i vinculat a la plataforma. 2,50 m de longitud x 
1,80 m d’amplada.  

- Equipat amb ajudes tècniques per facilitar l’accés al 
bany: en un o més punts accessibles. Cadira amfíbia o 
ajuda tècnica similar, així com muletes amfíbies. 

 

PLATGES 
URBANES 

  

Cambres higièniques, vestidors i dutxes, si n’hi ha:  
- 1 cada grup, ja siguin de caràcter temporal o permanent. 
- Les dutxes exteriors compliran l’article 10 de l’article 34. 

art.8
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DOTACIÓ D’ELEMENTS URBANS 
 

 
 D. 135/1995  O. VIV / 561 / 2010 

P ASSOS DE V IAN ANTS AD APT ATS /  PASSOS  DE V IAN ANTS 
  

Quan es demana   -  Encreuaments entre itineraris de vianants i de 
vehicles. 

 -  Encreuaments entre itineraris de vianants i de vehicles. 

Dotació    
 

- Quan formen part d’un itinerari adaptat.  -  En aquells punts que permetin minimitzar les distàncies 
necessàries per efectuar el creuament, facilitant, en tot cas, el 
trànsit de vianants i la seva seguretat. 

Condicions    - Han de ser adaptats.  

- Veure apartat específic: apartat 1.2.2 i 1.2.3 Annex 1

 

 - Veure apartat específic 

Senyalització   - Començament del gual des de la vorera i illot intermig  -  Dos tipus de senyalització: Identificació del pas i proximitat 
de la calçada.  

 
MOBIL I ARI  URBÀ AD APTAT /  MOBIL IARI  URBÀ 
  

Quan es demana   - En els itineraris i els espais d’ús públic adaptats.  -  Quan es disposin elements de mobiliari, fixes o eventuals, en 
espais públics urbanitzats i àrees d’ús de vianants. 

Dotació    
 

- Element de mobiliari urbà:  
 ≥ 1 per a cada ús diferenciat 

 

 - Bancs:   
  ≥ 1 cada agrupació i, en tot cas, 1 cada 5 bancs o fracció. 

- Fonts d’aigua potable:   
  Totes  

- Papereres i contenidors d’escombraries:   
  Soterrats i no soterrats 

- Balises (“bolardos”):   
  Situades en les àrees d’ús de vianants. 

- Elements de senyalització i il·luminació:   
  Tots els situats en àrees de vianants. 

- Elements de protecció al vianant:   
  Baranes, passamans, tanques i sòcols en: 

* Desnivells amb risc de caiguda de > 55 cm. 
* Obres o d’altres alteracions temporals de les àrees d’ús de 

vianants. 

- Altres elements que requereixin manipulació :   
  Màquines expenedores, caixers automàtics, telèfons públics i 

altres en àrees d’ús de vianants.  

- Elements vinculats a activitats comercials:   
  Terrasses, quioscs i elements comercials que ofereixin atenció 

al públic situats en àrees d’ús de vianants. 

Condicions    -  L’itinerari d’apropament a aquests elements ha de 
ser adaptat. 

- Veure apartat específic: apartat 1.1. Annex 1 

 - Permeten ésser utilitzats de forma autònoma. 
- La seva instal·lació fixa o eventual no envairà l’itinerari de 

vianants. 
- Situats preferentment a la banda exterior de la vorera i a 0,40 

m de la voravia. 
- Elements sortints se situen a una alçada ≥ 2,20 m. 
-  Veure apartats específics 

Senyalització    -  Els que ho necessitin pel seu ús o destinació.  - Sempre, elements verticals transparents 

  

Reserva  de  PL ACES d ’espectador  /  PL ACES d ’espectadors  per  a  persones  amb mobi l i ta t  reduïda 
  

Quan es demana   - No es contempla específicament  -  Àrees d’estança destinades a la realització d’activitats que 
requereixin la presència d’espectadors. 

Dotació      -  1 plaça reservada per cada 40 places o fracció. 

Condicions      - Veure apartat específic 

Senyalització      -  Degudament senyalitzades 
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 D. 135/1995  O. VIV / 561 / 2010 
 

Reserva  de  SERVEIS H IGIÈNICS ADAPT ATS /  SERVEIS  H IGIÈNICS ACCESSIBLES 
  

Quan es demana  - En serveis higiènics d’ús públic, si n’hi ha  - Quan s’instal·lin de forma permanent o temporal, cabines 
higièniques d’ús públic a les àrees de vianants. 

Dotació   - 1 cambra higiènica adaptada, com a mínim  - 1 cabina accessible cada 10 cabines o fracció. 

Condicions    - Veure apartat específic: apartat 1.2.8 Annex 1  - Veure apartat específic 

Senyalització    
 

- Sempre  -  Sempre 

 
Reserva  de  PL ACES D’AP ARC AMENT AD APT ADES /  ACCESSIBLES 
  

Quan es demana   -  Zones d’aparcament que serveixin específicament a 
equipaments i espais d’ús públic (independentment de
les places destinades a residència o llocs de treball).

 -  Principals centres d’activitats de les ciutats  

Dotació    
 

-  Fins a 200 places  1 plaça adaptada cada 40 
places o fracció. 

-  de 201 a 1.000 places  1 plaça adaptada més 
cada 100 places o fracció 

-  de 1.001 a 2.000 places 1 plaça adaptada més 
cada 200 places o fracció. 

 -  1 plaça accessible  per a cada 40 places o fracció 
 

Condicions    
 

-  Tant a prop com sigui possible dels accessos de 
vianants. 

-  Han de tenir un itinerari de vianants adaptat que 
comuniqui les places reservades amb la via pública. 

-  Veure apartat específic: apartat 1.2.7 Annex 1 

 -  Tant a prop com sigui possible als punts de creuament entre 
els itineraris de vianants accessibles i els itineraris de 
vehicles, garantint l’espai de transferència fins a l’itinerari de 
vianants. S’incorporarà un gual accessible, si és el cas. 

-  Dimensions: 5,00 x 2,20 m (longitud x amplada) amb espai 
de transferència lateral d’amplada 1,50 m i longitud igual a la 
de la plaça. 

Senyalització    
 

- Sempre  -  Sempre 

 
 

P AR ADES D’AUTOBÚS /  P AR ADES I  M ARQUESINES D’ESPERA DE TR ANSPORT PÚBLIC 
  

Quan es demana   -  Parades d’autobús de transport urbà i interurbà.   -  Parades i marquesines d’espera del transport públic. 

Dotació    
 

-  Qualsevol.  -  Qualsevol 
 

Condicions    
 

-  Adaptades 
-  Veure apartat específic 3.1.2 de l’Annex 3. 

 -  Pròximes a l’itinerari de vianants accessible, connectades a 
aquest de forma accessible i sense envair-lo. 

-  Compliran el RD 1544/2007 “d’accessibilitat al transport”. 

Senyalització    
 

- Sempre  -  Sempre 

 
 

ESCAL A D’ÚS PÚBLIC AD APT AD A /  ESCALES    
  

Quan es demana   - Vies públiques, parcs i altres espais d’ús públic. 
 

 -  Tots els espais públics urbanitzats 
 

Dotació    
 

- Les escales d’ús públic 
 

 -  Escales que siguin alternativa de pas a una rampa situada 
en l’itinerari de vianants accessible. 

Condicions    - Han de ser adaptades. Veure apartat específic  - Veure apartat específic 

Senyalització   - Els extrems de les escales  - L’inici i final de l’escala 

 
 

ESCALES MECÀNIQUES I  TAPISSOS ROD ANTS (no  fo rmen  par t  de ls  i t i ne ra r i s  de  v ianan ts  access ib les ,  
pe rò  es  cons ide ren  complementa r i s  a  e l l s )  
  

Quan es demana   -  - Tots els espais públics urbanitzats 
 

Dotació    
 

-  - Escales que siguin alternativa de pas a una rampa situada 
en l’itinerari de vianants accessible. 

Condicions    -  - Veure apartat específic 
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ITINERARIS DE VIANANTS 
 

 

 IT INERARI DE VIANANTS ADAPTAT        
(D .  135 /1995)   IT INERARI  DE VIANANTS ACCESSIBLE           

(O. VIV / 561 / 2010) 
 ITINERARI MIXT DE VIANANTS I VEHICLES 

(D .  135 /1995)  
 

  Situació:  -  sempre de manera colindant o adjacent a la línia de 
façana o element horitzontal que materialitzi físicament el 
límit edificat a nivell del terra. 

-  es garantirà la continuïtat dels itineraris de vianants en 
l’encreuament amb l’itinerari de vehicles, passos 
soterranis i elevats. 

- Plataforma única d’ús mixt: quan l’amplada o la 
morfologia de la via impedeixin la separació de vehicles i 
vianants a diferents nivells. 

art.5

 

 

-  Amplada: ≥ 0,90 m 
 
 

 Amplada: ≥ 1,80 m 
S’admet estretaments puntuals: A ≥ 1,50m en zones 
urbanes consolidades. 

art.5
 

- Amplada: ≥ 3,00 m 
 
 

-  Alçada:  ≥ 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut Alçada: ≥  2,20 m, lliure de pas en tot el seu recorregut art.5 - Alçada:  ≥ 3,00 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 

-  No inclou cap escala ni graó aïllat. - No presenta graons aïllats ni ressalts. art.5  - No inclou cap escala ni graó aïllat. 

-  Comunicació vertical entre espais: es realitza, com a mínim, amb 
un element adaptat (rampa o ascensor adaptats)  
∗ Les escales d’ús públic, com a elements utilitzats 

per determinades persones amb limitacions, han de 
ser adaptades. 

- Desnivells: Seran salvats per rampes o ascensors accessibles 
segons els articles 14, 16 respectivament.  

- Les escales que serveixin d’alternativa a una rampa 
han de ser accessibles. 

- Les escales mecàniques i tapissos rodants no 
formen part de l’itinerari accessible, però el 
complementen. 

 

  

-  Canvis de direcció: permet inscriure un cercle de ∅1,50 m.  
 

 

-  Espai de gir:  Es garantirà el gir, creuament i canvi de direcció de les 
persones independentment de les seves 
característiques o manera de desplaçament. 

art.5
 

- Espais de gir de vehicles: permeten el gir dels vehicels amb un radi 
mínim de 6,50 m respecte de l’eix de l’itinerari. 

 

-  Paviment:  -    Dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis 
dels gravats de les peces. 

-    Textura diferenciada per senyalitzar els guals, passos 
de vianants, les escales i les parades de transport 
públic. 

 - Paviment:  -   Dur, estable, antilliscant en sec i mullat.  
No conté peces ni elements ni peces solts.  
Amb continuïtat i sense ressalts. 

- Franges de paviment tàctil d’indicació i advertiment 
segons art. 45. 

- En plataforma única d’ús mixt: quedarà perfectament 
diferenciada la zona preferent de vianants.  

art.5 
art.11 
art.45

 

- Paviment:  -  Dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis 
dels gravats de les peces. 

- Textura diferenciada per senyalitzar els guals, passos 
de vianants, les escales i les parades de transport 
públic. 

 

-  Pendent:  ≤ 8% (longitudinal) 
≤ 2% (transversal) 

 - Pendent: ≤ 6% (longitudinal) 
≤ 2% (transversal) 

art.5  - Pendent:  *  No hi ha límit en la longitudinal 
≤ 2% (transversal) 

-  Elements d’urbanització i de mobiliari: que formen part d’aquest 
itinerari són adaptats. 

   
 -  Elements d’urbanització i de mobiliari: que formen part d’aquest 

itinerari són adaptats. 

PARÀMETRES      
GENERALS 

    
 

-  En els punts de connexió d’itineraris de vianants i mixtes: s’ha 
de poder estacionar un vehicle en l’espai equivalent al d’una plaça 
d’estacionament adaptada. 

 - Senyalització: Símbol internacional d’accessibilitat, si  n’hi ha 
d’alternatius, no adaptats. 

 - Senyalització: Símbol internacional d’accessibilitat, si  n’hi ha 
d’alternatius, no accessibles.  
Si no hi ha façana: Franja de 0,40 m de paviment 
tàctil que serveixi d’enllaç entre dues façanes. 

- Informació:      Necessària per orientar-se de manera eficaç en tot el 
recorregut i poder localitzar els diferents espais i 
punts d’interès. Mitjançant senyals, paviments, rètols i 
plafons, mapes plànols i maquetes. (art. 40, 41, 42, 
43, 44 i 45) 

art.40
41 
42  
43 
44 i 
45  

- Senyalització: Símbol internacional d’accessibilitat, si  n’hi ha 
d’alternatius, no adaptats. 
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ELEMENTS URBANS 
 

 
 

 ELEMENTS URBANS      (D.  135/1995)   ELEMENTS D’URBANITZACIÓ    (O. VIV / 561 / 2010) 
 

- Abast:    * Es considera rampa els plans inclinats que salven 
inclinacions ≥ 8 % 

 - Abast:   * Es considera rampa els plans inclinats que salven 
inclinacions > 6 % o desnivells > 20 cm. 

art.14

- Amplada    ≥ 0,90 m  - Amplada   ≥ 1,80 m art.14

longitudinal: ≤ 12% 
≤ 10% 
≤ 8% 

 trams < 3m de llargada 
 trams entre 3 i 10m de llargada
trams > 10m de llargada 

- longitudinal: ≤ 10% 
≤ 8% 

trams ≤ 3m de llargada 
trams ≤ 10m de llargada 

- Pendents  

transversal: ≤ 2%  

 - Pendents  

- transversal: ≤ 2%  

art.14

- Trams: - La llargada de cada tram és ≤ 20 m.   - Trams: - llargada màxima tram ≤ 10 m. art.14

- Replans: - En la unió de trams de diferent pendent es 
col·loquen replans intermedis d’1,50 m de llargada 
mínima. 

- a l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha un 
replà d’1,50 m de llargada mínima.   

 - Replans: -  entre trams: 
   amplada ≥ la de la rampa 
   longitud ≥ 1,80 m si hi ha canvi de direcció;  

≥ 1,50 m si no hi ha canvi de direcció 
-  a l’inici i al final de la rampa ha d’existir un espai:   

amplada ≥ la de la rampa 
longitud ≥ 1,50 m si hi ha canvi de direcció, que 
no envaeixi l’itinerari de vianants.  

art.14

- Paviment: - Dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels 
propis del gravat de les peces. 

 - Paviment: -   Dur, estable, antilliscant en sec i mullat.  
No conté peces ni elements ni peces solts.  
Amb continuïtat i sense ressalts. 

art.14 
art 11

- Barreres 
protecció,  
Passamans 
 i 

   Elements 
protectors: 

- Baranes: a ambdós costats 
- Passamans: 

 ⋅ situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m. 
 ⋅ disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i amb 

una secció igual o equivalent a la d’un tub rodó 
de ∅ entre 3 i 5 cm 

⋅ separat  ≥ 4 cm dels paraments verticals. 
-  Element de protecció lateral quan el desnivell      
≥ 20 cm:  es disposa longitudinalment amb una 
alçària ≥ 10 cm per sobre del terra. 

 

 - Barreres de 
protecció,  
Passamans 
 i 

   Elements 
protectors: 

- Passamans:  
 ⋅ als dos costats i doble passamà. Si la rampa té 

una amplada > 4 m, cal doble passamà al centre.
 ⋅ continus i es prolonguen 30 cm més enllà del 

final  de cada tram. 
 ⋅ altura de col·locació: passamans dobles, 

un, entre 0,95m i 1,05m i l’altre entre 0,65 i 0,75m
⋅  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i amb 

una secció igual o equivalent a la d’un tub rodó 
de ∅ entre 3 i 5 cm 

 ⋅ separats del parament ≥ 4 cm i el sistema de 
subjecció no interfereix el pas continu de la mà. 

- Barrera protecció: Es col·locaran baranes i sòcols 
quan existeixi desnivell lateral > 0,55 m.  

⋅ altura de col·locació:  
  0,90 m, si el desnivell < 6 m 

     1,10 m, en la resta de casos 
⋅ no seran escalables entre 0,20 i 0,70 m. 
⋅ obertures i espais lliures ≤ 10 cm. 
⋅ estables, fixes i fermament fixades. 

art.30

RAMPES 

- Senyalització: - Paviment diferenciat a l’inici i final de la rampa. 
- Nivell d’il·luminació ≥ 10 lux durant la nit. 

- Senyalització: - Franja de paviment tàctil indicador direccional, 
col·locat en sentit transversal a la marxa, 
d’amplada la de la rampa i fondària d’1,20 m. 

art.14

 
 

-  Dimensions 
cabina: 

- sentit d’accés ≥ 1,40 m 
- sentit perpendicular ≥ 1,10 m 

-  Dimensions 
cabina: 

a) cabines d’una porta: 1,10 x 1,40 m 
b) cabines de dues portes enfrontades:1,10 x 1,40 m 
c) Cabines de dues portes en angle: 1,40 x 1,40 m 

- Portes - de la cabina i recinte: són automàtiques 
- amplada: ≥ 0,80 m. 
- davant de les portes es pot inscriure un ∅1,50 m. 

 

- Portes - de la cabina i recinte: són automàtiques 

- amplada: ≥ 1,00 m. 
- davant de les portes es pot inscriure un ∅1,50 m. 

art.15

- Botoneres: 
 

 

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m 
respecte el terra.  

- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu. 

 - Botoneres: - Alçada de col·locació: entre 0,70 i 1,20 m 
respecte el terra.  

- Han de tenir la numeració en Braille i en relleu amb 
contrast de color amb el fons. El botó núm. 5 
disposarà de senyalització tàctil diferenciada. 

art.15

- Passamans: 

 

- La cabina en disposa a una alçada entre 0,90 i 
0,95 m. 

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet adaptar 
la ma) amb una secció igual o equivalent a la d’un 
tub rodó de diàmetre entre 3 i 5 cm, separat, com a 
mínim, 4 cm dels paraments verticals. 

 - Passamans: 

 

- Alçada de col·locació: 900 ± 25 mm. 

- Han de tenir una secció transversal entre 30 i 45 
mm, sense cantells vius, separats, com a mínim, 35 
mm dels paraments verticals. 

art.15

ASCENSOR 

- Senyalització: - Al costat de la porta de l’ascensor i a cada planta 
hi ha d’haver un número en alt relleu que identifiqui 
la placa, amb una dimensió mínima de 10 x 10 cm i 
a una alçada d’1,40m des del terra 

 - Senyalització: - A l’exterior de la cabina, enfront de la porta de 
l’ascensor a tots els nivells: franges de paviment 
tàctil indicador direccional col·locat en sentit 
transversal a la marxa, d’amplada la de la porta de 
l’ascensor i fondària d’1,20 m. 

- A l’exterior, en els brancals: número de la planta en 
Braille. 

- Cabina: Indicador sonor i visual d’aturada i 
d’informació de nombre de planta. Disposarà de 
bucle d’inducció magnètica. 

art.15
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 ELEMENTS URBANS      (D.  135/1995)   ELEMENTS D’URBANITZACIÓ    (O. VIV / 561 / 2010) 
 

- Amplada    ≥ 1,20 m  - Amplada   ≥ 1,20 m art.15

   - Directriu  Preferiblement recta  

- Trams: - 12 graons, com a màxim. 
  

 - Trams: 3 graons, com a mínim, i 12, com a màxim. art.15

- Replans: - entre trams: 
    longitud ≥ 1,20m 

 - Replans: entre trams: 
   amplada: la mateixa que l’escala  
   longitud: ≥ 1,20m 

art.15

- Graons: -  Estesa ≥ 30 cm (comptada a 40 cm de la cara 
interior en escales corbes) 

-  Alçària ≤ 16 cm 
-  Sense discontinuïtats quan s’uneix l’estesa  amb 

l’alçària. 

 - Graons: -  Estesa ≥ 30 cm 
-  Alçària ≤ 16 cm 
-  Compleixen la relació: 54 cm ≤ 2C + H  ≤  70 cm 
-  Angle format entre estesa i alçària: entre 75º i 90º. 
-  No s’admeten sense peça de frontal, ni amb 

discontinuïtats quan s’uneix amb l’estesa  (bocel) 

art.15

- Paviment: -   L’estesa s’ha d’acabar superficialment amb un 
material no lliscant. 

 - Paviment: -   Dur, estable, antilliscant en sec i mullat.  
No conté peces ni elements ni peces solts.  
Amb continuïtat i sense ressalts. 

art.15 
art 11

- Baranes i 
Passamans: 

- Baranes: que poden ser utilitzades en els dos 
sentits de circulació. 

- Passamans: 
⋅  situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m. 
⋅  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i amb 

una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de ∅ entre 3 i 5 cm 

⋅  separat  ≥ 4 cm dels paraments verticals. 
⋅  continus i es prolonguen 30 cm més enllà del 

final  de cada tram. 
⋅  el punt d’inflexió del passamà ha de coincidir 

amb l’inici del tram d’escala. 
 

 

 - Baranes i 
Passamans: 

- Passamans:  
 ⋅ als dos costats i doble passamà. Si la rampa té 

una amplada > 4 m, cal doble passamà al centre.
 ⋅ continus i es prolonguen 30 cm més enllà del 

final  de cada tram. 
 ⋅ altura de col·locació: passamans dobles, 

un, entre 0,95m i 1,05m i l’altre entre 0,65 i 0,75m
⋅  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i amb 

una secció igual o equivalent a la d’un tub rodó 
de ∅ entre 3 i 5 cm 

 ⋅ separats del parament ≥ 4 cm i el sistema de 
subjecció no interfereix el pas continu de la mà. 

- Baranes: Es col·locaran quan existeixi desnivell 
lateral > 0,55 m.  
⋅ altura de col·locació:  

  0,90 m, si el desnivell < 6 m 
     1,10 m, en la resta de casos 
⋅ no seran escalables entre 0,20 i 0,70 m. 
⋅ obertures i espais lliures ≤ 10 cm. 
⋅ estables, fixes i fermament fixades. 

art.30

- Senyalització: - Paviment diferenciat a l’inici i final de la rampa. 
- Nivell d’il·luminació ≥ 10 lux durant la nit. 

- Senyalització: - Extrems de l’escala: Franja de paviment tàctil 
indicador direccional, col·locat en sentit transversal 
a la marxa, d’amplada la de l’escala i fondària 
d’1,20 m. 

- Cada graó: En tota la seva longitud, es col·locarà 
una banda de 5 cm d’amplada, separada 3 cm de 
la vora, que contrastarà en textura i color amb el 
paviment del graó. 

art.15

ESCALES 

- Altres: - Els espais existents sota les escales han d’estar 
protegits de manera que evitin possibles accidents. 

- Altres:  art.15

 

 

- Amplada    ≥ 1,20 m  - Amplada  ≥ 1,80 m art.20

- Trobada 
gual/calçada  

Enrasada.                                                                        - Trobada 
gual/calçada: 

Enrasada. art.20

- Cantells S’arrodoniran o aixamfranen a 45º.  - Cantells Es garantirà la inexistència de cantells vius.. art.20

≤ 10% trams ≤ 2,0m de llargada longitudinal: ≤ 12% 
 

  
 

longitudinal: 

≤  8% trams ≤ 2,5m de llargada. 
Guals amb tres pendents i en 
guals per enrasar la vorera. 

- Pendents  

transversal: ≤ 2%  

 - Pendents  

transversal: ≤ 2%  

art.20

- Protecció 
lateral: 

  - Protecció 
lateral: 

-  En guals d’un pla inclinat: es col·locaran elements 
puntuals en cada lateral del pla inclinat.  art.20

- Replans: - En la unió de trams de diferent pendent es 
col·loquen replans intermedis d’1,50 m de llargada 
mínima. 

- a l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha un 
replà d’1,50 m de llargada mínima.   

 - Replans: -  entre trams: 
   amplada ≥ la de la rampa 
   longitud ≥ 1,80 m si hi ha canvi de direcció;  

≥ 1,50 m si no hi ha canvi de direcció 
-  a l’inici i al final de la rampa ha d’existir un espai:   

amplada ≥ la de la rampa 
longitud ≥ 1,50 m si hi ha canvi de direcció, que 
no envaeixi l’itinerari de vianants.  

art.20

GUALS DE 
VIANANTS 

- Senyalització: - Se senyalitzarà amb paviment de textura 
diferenciada. 

 - Senyalització: - Vorera: Paviment tàctil indicador direccional de 
0,80 m d’amplada entre la façana (o element que 
materialitzi el límit edificat) i l’inici del gual. 
Transversal al trànsit de vianants de la vorera. 
Alineada amb la corresponent franja indicadora del 
costat oposat de la calçada. 

- Gual: Paviment tàctil indicador de botons de 0,60m 
al llarg de la trobada del gual amb la calçada. 

art.20 
art 46
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- General: Se salvarà el desnivell entre la vorera i la calçada 
amb un gual de vianants adaptat. 

 - General: - Situats en aquells punts que permetin minimitzar 
les distàncies per efectuar el creuament amb 
seguretat. 

- Se salvarà el desnivell entre vorera i calçada amb 
un gual accessible. Quan no sigui possible es 
podrà aixecar el pas de vianants en tota la seva 
superfície a nivell de les voreres. 

- Preferentment perpendicular a la vorera. 

art.21

- Amplada:    La mateixa del gual  - Amplada:  ≥ Suma de les amplades dels guals de vianants que 
el limiten. 

   Si el pendent del gual > 8% i a fi de facilitar el 
creuament a persones usuàries de crosses, 
bastons, etc.: s’ampliarà 0,90 m a partir de límit 
extern del gual. 

art.21

- Illetes 
intermèdies: 

Pas en un temps: 
- Amplada: la mateixa del pas del vianants. 
- Retallada i rebaixada al mateix nivell de la calçada. 
- Paviment diferenciat respecte de la calçada.   
Pas en dos temps: 
- Amplada: la mateixa del pas del vianants. 
- Longitud mínima: 1,50 m 
- Rebaixada al mateix nivell de la calçada si la 

longitud ≤ 4 m. Paviment diferenciat respecte de la 
calçada.                                                                      

 - Illetes 
intermèdies:  

- Amplada mínima: la mateixa del pas de vianants. 
- Paviments segons els criteris de senyalització. 
- Tipus: 
a) A nivell de les voreres que limiten el creuament: 

Permet fer els dos guals accessibles i un espai 
intermedi de 1,50 m. 

b) A nivell de calçada: (si no té dimensió suficient per 
fer la solució anterior): 
Longitud mínima: 1,50 m. Sobre una plataforma 
situada entre 2 i 4 cm per sobre de la calçada i 
voravies per enrasar amb la calçada ≤ 12 %. 

art.21

PAS DE 
VIANANTS 

- Senyalització: - Se senyalitzarà amb paviment de textura 
diferenciada. 

 - Senyalització: - General: Pintura antilliscant al terra i senyalització 
vertical per a vehicles. 

- Passos a diferent nivell vorera/calçada: els 
mateixos criteris de gual accessible. 

- Passos al mateix nivell vorera/calçada: 
Paviment tàctil indicador de botons  de 0,60 m que 
ocupi tota l’amplada de la zona reservada a 
l’itinerari de vianants. 
Paviment tàctil indicador direccional de 0,80 m 
d’amplada entre la façana (o element que 
materialitzi el límit edificat) i l’inici del paviment de 
botons.  

 

art.21
art 46

 

- General: Se salvarà el desnivell entre la vorera i la calçada 
amb un gual de vianants adaptat. 
L’espai d’apropament al vehicle ha d’estar comunicat 
amb un itinerari de vianants adaptat. 

 - Situació: - El més a prop possible als punts de creuament 
entre els itineraris de vianants accessibles i els 
itineraris de vehicles.  

  O bé, s’incorporarà un gual accessible que permeti 
l’accés a l’itinerari de vianants accessible des de la 
zona de transferència de la plaça. 

art.35

- Dimensions:  Places en bateria: 

- Plaça: 4,50 x 3,30 m (longitud x amplada) 
- Espai d’apropament on es pot inscriure ∅1,50 m 

davant la porta del conductor. Aquest espai pot 
coincidir un màxim de 0,20 m amb l’amplada de la 
plaça. 

Places en filera: 

- Plaça: 4,50 x 2,00 m (longitud x amplada) 
- Espai d’apropament on es pot inscriure ∅1,50 m 

davant la porta del conductor. 

 - Dimensions:  Places en bateria: 

- Plaça: 5,00 x 2,20 m (longitud x amplada) 
- Espai d’aproximació i transferència lateral ≥ 1,50 m. 

Entre dues places contigües es permeten zones de 
transferència compartida.  

Places en filera: 

- Plaça: 5,00 x 2,20 m (longitud x amplada) 
- Espai d’aproximació i transferència posterior ≥ 1,50 

m.  

art.35

PLAÇA 
APARCAMENT 

- Senyalització: De la plaça d’aparcament i de l’itinerari accessible 
d’accés: amb el símbol d’accessibilitat al terra i un 
senyal vertical en un lloc visible, amb la inscripció 
“reservat a persones amb mobilitat reduïda”.                

 - Senyalització: Horitzontal i vertical amb el símbol internacional 
d’accessibilitat. 

art.35

 

- Ubicació:    - Accessible a través d’un itinerari urbà adaptat. 
- Permet l’existència d’una banda de pas lliure 
d’obstacles de 0,90 x 2,10 m (amplada per alçada). 

 - Ubicació:  - Disseny i ubicació perquè puguin ésser utilitzats de 
forma autònoma i segura per totes les persones. 

- No envaeix l’itinerari de vianants accessible. 
- Preferentment alineats junt a la banda exterior de 

la vorera, i a una distancia ≥ 0,40 m de la voravia. 

art.25

- Elements 
sortints o 
volats 

- Si són > 15 cm de vol i limiten amb els itineraris: 
tenen un element fix i perimetral entre 0 i 15 cm 
d’alçada, o bé es col·loquen a 2,10 m d’alçada.  

 - Elements 
sortints o 
volats: 

- Si són > 10 cm de vol: han de garantir la seva 
detecció a una altura mínima de 0,15 m del terra. 

- No tindran arestes vives. 

- Si estan adossats a la façana: alçada lliure ≥ 2,20m 

art.25

- Elements 
accessibles 
manualment: 

- Situats a una alçada entre 1,00 i 1,40 m     

MOBILIARI 
URBÀ 

Condicions 
generals 

- Senyalització: - Els elements que, pel seu ús, necessitin 
senyalització. 

- Senyalització: - Qualsevol element transparent, segons criteris de 
l’article 41. 

art.25
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1. ANNEXE A LA MEMÒRIA 
 

AVv. Mas Fuster. Estat actual: Recull fotogràfic 
 
FA      FB 

   
 
FC1      FC2 (dreta) 

  
 
FC3 (dreta)     FD 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FE      FF  

  
 
FG      FH 

  
 
FI      FJ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FK      FL1 

  
 
FL2 (esquerra)    FM 

  
 
FN      FO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FP      FQ 

  
 
FR      FS 

  
 
FT      FU 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FV1      FV2 (dreta) 

  
 
FW1      FW2(dreta) 

  
 
FX1      FX2 (dreta) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FY1      FY2 (dreta) 

  
 
FZ1      FZ2(dreta) 

  
 
FZBIS 1     FZBIS2 (esquerra) 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2  Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE , de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb 
les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2  Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel 
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació 
comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualit at i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 
Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, 
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les 
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada 
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 



 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SISTEMA ESTRUCTURA  
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS  
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la 
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA  
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament 
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes 
com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de 
l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus 
principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i 
lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i  Edificació,  NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes , peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris.  RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidab le soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció  dels formigons fabricats a la central.  BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Murs de Contenció  
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny amb una pendent de transició 
superior a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions admisibles les corresponents 
empentes laterals. Els murs podran ser de formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques 
i mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus de drenatge. 
Característiques tècniques mínimes 
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o poliester) i productes de sellat 
segons el CTE DB HS1,punt 2.1. 
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de col·locar una capa filtrant o arids de reblert o una capa drenant. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Membrana impermeabilitzant 
i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i llots. 
 
Execució 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma contínua. Un cop acabada l'execució 
dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat 
s’executarà segons previsions de la D.T. 
Condicions prèvies 
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho faran en direcció 
normal al fust, col·locant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es sol·licitarà a la D.F. el 
corresponent permís i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat de recolçament de la fonamentació respecte a la superficie no haura 
de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà la transmitancia tèrmica máxima exigida al mur per formar 
part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1. 
Fases d’execució 
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. 
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera que els 
recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el 
trasdossat es formigona contra el terreny. 
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades de ≤ 50cm d’espessor, 
no major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les armadures. En general, 
es realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície 
fins deixar els àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat. 
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes verticals per disminuïr els moviments 
reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m. 
S’executaran disposant materials selladors adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà 
de 2-3 cm d’espessor. 
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe que no produeixi rentat o a 
través d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE. 
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la superfície o, si es requereix una 
altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1. 
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o vorera impermeable sobre el 
reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües 
pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats del mur. 



Control i acceptació 
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur. 
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases. 
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Col·locació de membrana adherida. Prolongació 
de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del mur. 
Conservació fins a la recepció de les obres.No es col·locaran càrregues, ni circularan vehicles en les proximitats del trasdossat del mur. 
S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paral·leles al mateix. 
 
Amidament i abonament 
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per impermeabilització de juntes, la 
impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la col·locació i retirada. 
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de 
neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal 
d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  
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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 aigües de mar o salines anàlogue s per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pre tesat 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 especificacion s 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 past ada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.   
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 
de la seva utilització o aquesta presenta algun dub te 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 
 
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 
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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 determinar:  
- 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 realització dels assajos en laboratoris contemplats en 
l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar e l compliment de les especificacions de l'article 
27 de l'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'IN COMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les esp ecificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310500,B0310020,B0315600,B0315601. 
 
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 construcció i demol ició en una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius  que cregués convenients o que li fossin requerits 
pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedènci es que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin .  
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):  Col or més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
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friables, poroses, etc., ni els que continguin nòdu ls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les conte mplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les espec ificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 
que provinguin de formigons estructurals sans, o de  resistència elevada, han de ser adequats per 
a la fabricació de formigó reciclat estructural, co mplint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del  20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'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 l'EHE.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents 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, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,   reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a 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 refer its 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): 
- 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 potencial  amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogr àfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi  es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assai g descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar co mpresa dins del fus següent: 
+-------------------------------------------------- --------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en  pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦----------------------------------------- --------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25  mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦----- ----¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70     ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94     ¦   100    ¦   100    ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen  de l'àrid.  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
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- Granulat fí:  
- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sot meses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sot meses 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 sotmes es a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmes es a exposició I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 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     ¦                  ¦  
¦-----------¦------------------¦------------------¦  
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦  
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦  
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦  
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦  
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦  
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦  
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦  
¦-----------¦------------------¦------------------¦  
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦  
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦  
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦  
+-------------------------------------------------+   
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada  legalment per al tractament de residus de la 
construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de  meteorització o d'alteració física o química 
sota les condicions més desfavorables que presumibl ement 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'aigua.  
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 els assaig s que pertoquin que es compleixen les condicions 
requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zon a 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 qu edin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu  transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del gra nulat, 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 
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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:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual  s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyad a d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a m ínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'E HE  
- 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 de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'o bres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes *. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de ca da estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de produc tes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions q ue exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per  lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de produc tes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions q ue no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per  lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'o bres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estric tes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacional s de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
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, embalat ge 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 àrids que no 
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compleixen amb l'article 28.4.1.  
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 m anera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documen tal del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de  l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el  Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, r ealitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que ver ifiqui el compliment de les especificacions de 
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.   
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del  distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, podrà determinar l'execució de comprova cions 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'àrid, per comprovar la idoneït at per a la seva fabricació. En cas necessari, 
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents pe r a verificar la conformitat de les 
especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 9 33-2) 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 d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)   
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realit zar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar e ls assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi am b els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigide s.  
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'IN COMPLIMENT:  
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'hauran de projectar i aprovar noves fó rmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equival ent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb,  i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 
no compleixin l'especificació de l'equivalent de so rra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 
blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa  o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en 
pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als val ors anteriors, i es presentin dubtes de la presènci a 
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un as saig de rajos X per a la seva detecció i 
identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si  les argiles són del tipus caolinita o illita, 
i si les propietats del formigó amb aquest àrid són  les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 
components però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procede nts de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formig ó d'ús no estructural.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B037 -  TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0372000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua, utilit zat com capa de ferm.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tot-u natural  
- Tot-u artificial  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini 
la DF.  
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 const a, la que estableixi explícitament la DF.  
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodon ida o polièdrica, i han de ser nets, resistents 
i de granulometria uniforme.  
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteoritza ció o alteració física o química apreciable sota 
les condicions possibles més desfavorables.  
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions qu e 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, m arga, matèria orgànica, ni d'altres matèries 
extranyes que puguin afectar la durabilitat de la c apa.  
TOT-U NATURAL:  
Es considera tot-u natural el material granular, de  granulometria contínua, que s'utilitza com a 
capa de ferm. Els materials que el formin procedira n de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals 
o de mescla d'ambdós.   
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZN40     ZN25     ZN20      ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     50     ¦       100      --       --        ¦ 
¦     40     ¦      80-95     100      --        ¦ 
¦     25     ¦      60-90    75-95     100       ¦ 
¦     20     ¦      54-84    65-90    80-100     ¦ 
¦      8     ¦      35-63    40-68    45-75      ¦ 
¦      4     ¦      22-46    27-51    32-61      ¦ 
¦      2     ¦      15-35    20-40    25-50      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-23     7-26    10-32      ¦ 
¦    0,250   ¦       4-18     4-20     5-24      ¦ 
¦    0.063   ¦       0-9      0-11     0-11      ¦ 
+------------------------------------------------+  
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933 -2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda  
pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).  
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2) :  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40   
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  
- T00 a T1:  > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 
- Vorals de T3 i T4:  > 25  
Per a capes granulars per a l'assentament de canona des:  > 30  
Plasticitat (UNE 103104): 
- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 
- T4: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10  
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- Per a capes granulars per a l'assentament de cano nades: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6  
TOT-U ARTIFICIAL:  
El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats  procedents de la trituració, total o parcial, 
de pedra de cantera o de grava natural.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de resi dus de la construcció o demolicions, provenint 
d'una planta autoritzada legalment per al tractamen t d'aquests residus. En obres de carreteres només 
es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat  T2 a T4.  
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àr ids reciclats, siderúrgics, subproductes i 
productes inerts de rebuig, sempre que compleixin a mb les prescripcions tècniques exigides.  
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda 
dins d'un dels fusos següents: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZA25     ZA20     ZAD20     ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     25     ¦      75-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-54    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+  
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933 -2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda  
pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).  
Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35  
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2) :  
- Trànsit T0 a T2:  < 30 
- T3, T4 i vorals:  < 35  
Per a materials reciclats procedents de ferms de ca rretera o demolicions: 
- Trànsit de T00 a T2:  > 40 
- Trànsit T3, T4 i vorals:  > 45 
Per a capes granulars per a l'assentament de canona des:  > 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  
- T00 a T1:  > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 
- Vorals de T3 i T4:  > 30  
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10  
Coeficient de neteja (Annex C de l'UNE 146130):  < 2  
Si el material prové de reciclatge d'enderrocs (con dicions addicionals): 
- Inflament (NLT-111):  < 2% 
- Contingut de materials petris:  >= 95% 
- Contingut de restes d'asfalt:  < 1% en pes 
- Contingut de fusta:  < 0,5% en pes  
Composició química: 
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el ca s que  
  el material estigui en contacte amb capes tractad es amb ciment:  < 0,5% 
- A la resta:  < 1%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de  complir: 
- Expansivitat (UNE EN 1744-1):  < 5% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (U NE EN 1744-1):  Nul  
 
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 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
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/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos.  
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo q ue se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de proced ència del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran els següent s assaigs d'identificació del material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mos tres: 
     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),  
     - Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (U NE EN 933-9)  
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
     - Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 1 03103 i UNE 103104) 
     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
     - Humitat natural (UNE EN 1097-5)  
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum ex ecutat és menor: 
     - Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE- EN 1097-2)  

- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum executat 
és menor.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat l a freqüència dels assaigs si considera que els 
materials són suficientment homogenis, o si en el c ontrol de recepció de la unitat acabada s'han 
aprovat 10 lots consecutius.  
OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL:  
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de proced ència del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran els següent s assaigs d'identificació del material:  
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:  
     - Índex de llenques (UNE EN 933-3) 
     - Partícules triturades (UNE EN 933-5  
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'IN COMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de c omplir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús d el material corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03D -  TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03D5000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportaci ó.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Terra seleccionada  
- Terra adequada  
- Terra tolerable  



Projecte de millora de l'accessibilitat de l'av. Mas Fuster entre cr. la Floresta i c. de la Pau 
08197 Valldoreix 
Pallejà - León arquitectes 
 
 

 
 Pàgina:  10 
 

- Terra sense classificar  
TERRA SENSE CLASSIFICAR:  
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin 
a la partida d'obra on intervingui o, si no hi cons ta, els que estableixi explícitament la DF.  
TERRA SELECCIONADA:  
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2%   
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2%  
Mida màxima :  <= 100 mm  
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10  
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3  
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3  
TERRA ADEQUADA:  
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1%  
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2%  
Mida màxima :  <= 100 mm  
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80%  
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35%  
Límit líquid (UNE 103103):  < 40  
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4  
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3  
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàb rica: >= 20  
TERRA TOLERABLE:  
Han de complir alguna de les dues condicions granul omètriques següents (UNE 103101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35%  
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2%  
Contingut guix (NLT 115):  < 5%  
Contingut sals solubles en aigua, diferents del gui x (NLT 114):  < 1%  
Límit líquid (UNE 103103):  < 65%  
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73%  (Límit líquid-20)  
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0 ,2 MPa  
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)  
Índex CBR (UNE 103502): 
- Nucli o fonament de terraplè  >= 3  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabu c i s'han de distribuir en piles uniformes en 
tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-l es al llarg del mateix dia, de manera que no 
se n'alterin les condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
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 obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS  
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi d e procedència del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran am b una freqüència d'1 cada 5.000 m3 els següents 
assaigs d'identificació del material:  
- Assaig granulomètric (UNE 103101)  
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103-10 3 i UNE 103104)  
- Matèria orgànica (UNE 103204).  
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)  
- Assaig CBR (UNE 103502)  
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS  
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de pr ocedència del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran el s següents assaigs d'identificació del material 
cada 2500 m3: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103  i UNE 103104) 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114 ) 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502)  
Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es reali tzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
com a referència al control de compactació.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els cri teris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de c omplir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús d el material corresponent en l'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B051E201,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, mitjançant un proc és d'hidratació, endureix i un cop endurit 
conserva la seva resistència i estabilitat fins i t ot 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 púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els mat erials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Ca nvi. 
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 traball abilitat en un temps prou llarg i assolir, al 
final de períodes definits, els nivells especificat s de resistència i mantenir estabilitat de volum 
a llarg termini.  
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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 amb  el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/ 2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits 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 
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                     ¦ Designaci ó   ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ 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     ¦ 
+-------------------------------------------------- ----+ 
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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 componen ts principals a més del clinker han de ser declarat s 
a la designació del ciment.  
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 durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1 .  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials 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 comuns ) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 
compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubr e i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requ isits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques, químiques i de durabilitat que han 
de complir els ciments comuns blancs són les mateix es 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 les m ateixes 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 amb Requ isits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments  resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+-------------------------------------------------- ----+ 
¦       Denominació                     ¦ Designaci ó   ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S     ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P     ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V     ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+-------------------------------------------------- ----+  
Les especificacions generals en quan a composició i  a exigències mecàniques, físiques, químiques 
i de durabilitat que han de complir són les corresp onents 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 
 
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 intempèrie i sense contacte directe amb la terra , de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
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- 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 prefabricados.  
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 criterios 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 de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, 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 Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar aco mpanyat 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 
- 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 especificacions tècn iques 
- 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 e nregistrada 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 
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- 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 mos trar 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, d ues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentaci ó 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministr ament  
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 característiq ues físiques químiques i mecàniques mitjançant 
la realització d'assaigs d'identificació i, si es e l cas, d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministramen t el Responsable de recepció ha de comprovar 
que la documentació es la requerida. Aquesta docume ntació 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 sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alte racions o barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure p ossibles defectes o en el cas que el Responsable 
així ho estableixi per haver donat resultats no con formes en les fases anteriors o per haver detectat 
defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar  l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs  d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 
de la RC-08.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-0 8. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de  ciments els quals el etiquetatge i la documentació  
no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no 
es reuneixin tots els requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no r esulti 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 repetiran els assaigs per 
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament 
si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  
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B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense 
òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
CALÇ AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència 
adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
 Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
 Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
 Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
 Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
 Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
 Requisits de reactivitat i granulometria: 
- Retingut pel tamí s de 3 mm:  0% 
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l’estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de 
conservació en aigua, segons l’ assaig donat en la norma UNE-EN 196-2) 
Contingut de calç  lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o mecànics que permetin el 
ràpid transvasament a sitges d’em magatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera  que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes 
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fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de construcció:   
     - Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica  
Per a cada remesa caldrà un albarà  amb una documentació annexa i un full de característiques. 
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de cal. 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la 
marca, segell o distintiu de qualitat. 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28 de juliol  on ha de constar, com a mínim: 
     - Numero identificador del organisme notificat 
     - Nom i adreça del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
     - Numero del certificat de conformitat 
     - Referència a la UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte 
     - Informació sobre els requisits essencials. 
Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d’òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 , i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant conforme a les especificacions exigides. 
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han de realitzar els assaigs 
identificatius corresponents a la designació concreta. 
S’han d’extraure  dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per assaigs de contrast que s’ha de conservar 
al menys cent dies. 
Els assaigs de recepció han de ser els següents: 
     - Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2) 
     - Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) 
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     - Reactivitat a l’aigua (UNE 80502) 
     - Finor de molta (UNE-EN 459-2 ) 
S’han de  realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l’execució. Per a cada tipus de calç s’han 
de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques. 
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada lot s’han d’extraure 
dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l’altra per als assaigs de contrast, que s ’haurà de conservar durant al 
menys 100 dies. S’ha de prendre  una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec. 
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055 -  LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552460,B055VA03,B055VA02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
      - Aniònica 
     - Catiònica 
     - Polimèrica 
- Betum asfàltic 
 - Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 
- Betum fluxat 
 - Quitrà 
 L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partí cules d'un lligant hidrocarbonat en una solució 
aquosa, amb un agent emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscó s preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destil·lació, oxigenació 
o "cracking” 
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació , a un betum asfàltic, de fraccions 
líquides, més o menys volàtils, procedents de la destilació del petroli i del quitrà respectivament. 
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la destilació destructiva del 
carbó a altes temperatures. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES I CATIÒNIQUES: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència original mitjançant una 
agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <= 0,10%  
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Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 
Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                        │              Tipus emulsió              │ 
│    Característiques    │─────────────────────────────────────────│ 
│                        │EAR 1 │EAR 2 │ EAM  │EAL 1 │EAL 2 │ EAI  │ 
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│ 
│Viscositat Saybolt      │      │      │      │      │      │      │ 
│Furol 25°C (NLT 138)    │<=50s │>=50s │>=40s │<=100s │<=50s │<=50s │ 
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│ 
│Contingut d'aigua en    │      │      │      │      │      │      │ 
│volum (NLT 137)         │<=40% │<=35% │<=40% │<=45% │<=40% │<=50% │ 
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│ 
│Betum asfàltic          │      │      │      │      │      │      │ 
│residual (NLT 139)      │>=60% │>=65% │>=57% │>=55% │>=60% │>=40% │ 
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│ 
│Fluidificant per        │      │      │      │      │      │      │ 
│destil·lació en volum   │      │      │      │      │      │ 5<=F │ 
│(NLT 139)               │  0%  │  0%  │<=10% │ <=8% │ <=1% │<=15% │ 
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│ 
│Sedimentació a 7 dies   │      │      │      │      │      │      │ 
│(NLT 140)               │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │<=10% │ 
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│ 
│Assaig amb el residu    │      │      │      │      │      │      │ 
│de destil·lació:        │      │      │      │      │      │      │ 
│-Penetració (25ºC, 100g, │13<=P │13<=P │13<=P │13<=P │13<=P │20<=P │ 
│5s, NLT 124), P(mm)     │ <=20 │ <=20 │ <=20 │ <=20 │ <=20 │ <=30 │ 
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│ 
│-Penetració (25ºC, 100g, │ 6<=P │ 6<=P │      │ 6  <=P │ 6<=P │      │ 
│5s, NLT 124), P(mm)(*)  │ <=10 │ <=10 │      │ <=10 │ <=10 │      │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

  (*) En aquestes emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen amb el tipus corresponent seguit de la lletra D.  
En el tipus EAL-2: Assaig de barreja de ciment (NLT 144 ) <= 2%. En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser 
acceptades per la DF prèvia comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 
En els tipus EAR: Assaig de demulsibilitat (35 cm3, Cl2Ca 0,0,2N)  >= 60% (NLT 141) 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                        │                 Tipus emulsió                  │ 
│    Característiques    │────────────────────────────────────────────────│ 
│                        │ECR 1│ECR 2│ECR 3│ ECM │ECL 1 │ECL 2 │ECL2m│ ECI │ 
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│  
│Viscositat Saybolt      │     │     │     │     │      │     │     │     │ 
│Furol 25°C (NLT 138)    │<=50s │  -  │  -  │  -  │<=100s │<=50s │<=50s │<=50s │ 
│Furol 50°C              │  -  │>=20s │>=40s │>=20s │  -   │  -  │  -  │     │ 
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│  
│Contingut d'aigua en    │     │     │     │     │      │     │     │     │ 
│volum (NLT 137)         │<=43%│<=37%│<=32%│<=35%│ <=45%│<=40%│<=40%│<=50%│ 
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│  
│Betum asfàltic          │     │     │     │     │      │     │     │     │ 
│residual (NLT 139)      │>=57%│>=63%│>=67%│>=59%│>=55% │>=60%│>=60%│>=40%│ 
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│  
│Fluidificant per        │     │     │     │     │      │     │     │     │ 
│destil·lació en volum   │     │     │     │     │      │     │     │ 5<=F │  
│(NLT 139)               │<=5% │<=5% │<=2% │<=12%│ <=8% │<=1% │ 0%  │<=15%│  
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│  
│Sedimentació a 7 dies   │     │     │     │     │      │     │     │     │ 
│(NLT 140)               │<=5% │<=5% │<=5% │<=5% │<=5%  │<=10%│<=10%│<=10%│ 
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│  
│Assaig amb el residu    │     │     │     │     │      │     │     │     │ 
│de destil·lació:        │     │     │     │     │      │     │     │     │ 
│-Penetració (25ºC, 100g, │13<= │13<= │13<= │130<=│130<= │13<= │10<= │20<= │ 
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│5s, NLT 124), P(mm)     │P<=20│P<=  │P<=20│P<=  │ P<=  │P<=20│P<=15│P<=30│ 
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│  
│-Penetració (25ºC, 100g, │6<=P │6<=P │6<=P │     │6<=P  │6<=P │5<=P │     │ 
│5s, NLT 124), P(mm)(*)  │<=10 │<=10 │<=10 │     │ <=10 │<=10 │ <=9 │     │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  

  (*) En aquestes emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen amb el tipus corresponent seguit de la lletra D.  
En el tipus ECL-2: Assaig de barreja de ciment (NLT 144) <= 2%. En cas de no complir amb aquesta especificació , podran ser 
acceptades per la DF prèvia comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 
En el tipus ECL-2-m (emulsió modificada amb polímers). Assaigs sobre el residu de destil·lació: 
- Punt de reblaniment anella i bola (NLT-125):  >= 45 cm 
- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126):  >= 10 cm 
- Recuperació elàstica (NLT-329):  >= 12 
BETUM ASFÀLTIC I MODIFICAT: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua , de manera que no formi escuma al 
escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
BETUM ASFÀLTIC: 
Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 
Solubilitat (NLT 130):  >= 99,5% 
Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2% 
Contingut d’asfaltens (NLT 131):  >= 15% 
Contingut de parafines (NFT 66-015):  < 4,5% 
Les caracterí stiques següents han de complir els valors especificats a la taula 211.1 de l’article 211 de la norma PG3/75 MOD 
3: 
- En el betum original: 
     - Penetració (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426) 
     - Punt de reblaniment. Anella i bola (UNE-EN 1427) 
     - Punt de fragilitat de Fraass (UNE 12593) 
     - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 
     - Punt d’inflamació, vas obert (NLT 127) 
     - Densitat relativa a 25ºC (NLT 122) 
- En el residu de pel·lícula fina: 
     - Variació de massa (NLT 185) 
     - Penetració a 25ºC (NLT 124) 
     - Variació del punt de reblaniment, anella i bola (NLT 125)  
      - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 
BETUM MODIFICAT:  
Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2% 
Les caracterí stiques següents han de complir els valors especificats a la taula 215.1 de l’article 215 de la norma PG3/75 MOD 
3: 
- En el betum original: 
     - Penetració (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426) 
     - Punt de reblaniment. Anella i bola (UNE-EN 1427) 
     - Punt de fragilitat de Fraass (UNE 12593) 
     - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 
     - Consistència (flotador a 60ºC) (NLT 183) 
     - Estabilitat a l’emmagatzematge: 
          - Dif. Punt reblaniment (UNE-EN 13399) 
          - Dif. Penetració 
     - Recuperació elàstica (UNE-EN 13398) 
     - Punt d’inflamació, vas obert (NLT 127) 
     - Densitat relativa a 25ºC (NLT 122) 
- En el residu de pel·lícula fina: 
     - Variació de massa (NLT 185) 
     - Penetració a 25ºC (NLT 124) 
     - Variació del punt de reblaniment, anella i bola (NLT 125) 
     - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
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No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No ha de tenir símptomes de coagulació. 
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100. 
Característiques físiques del betum fluidificat: 
- Punt d'inflamació (NLT 136):  >=38ºC 
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150 
- Destilació (NLT 134): 
     225ºC <=25% 
     260ºC 40%<=D<=70% 
     316ºC 75%<=R<=93% 
Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60% 
Contingut d'aigua en volum:  <=0,2% 
 Assaigs sobre el residu de destilació: 
 - Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 
 - Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 
BETUM FLUXAT: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No han de tenir símptomes de coagulació. 
Punt d'inflamació v/a (NLT 136):  >= 60°C 
Fenols en volum (NLT 190):  <= 1,5% 
Naftalina en volum (NLT 191):  <= 2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 
Característiques físiques del betum fluxat: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Característiques        │        Tipus betum          │ 
│                               │─────────────────────────────│ 
│                               │   FX 175     │   FX 350     │ 
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 
│Viscositat STV a 40°C          │              │              │ 
│(orifici 10 mm) (NLT 187)      │150<=V<=200s  │300<=V<=400s  │ 
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 
│Destilació (% del volum total  │              │              │ 
│destilat fins a 360°C)         │              │              │ 
│              a 190°C          │    <= 3%     │    <= 2%     │ 
│              a 225°C          │    <= 10%    │    <= 10%    │ 
│              a 316°C          │    <= 75%    │    <= 75%    │ 
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 
│Residu de la destilació        │              │              │ 
│a 360°C (NLT 134)              │    >= 90%    │    >= 92%    │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

QUITRÀ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123):  <= 0,5% 
Índex d'escuma (NLT 193):  <= 8 
Característiques físiques del quitrà: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Característiques  │                 Tipus de quitrà                     │ 
│                  │─────────────────────────────────────────────────────│ 
│                  │  AQ 38   │ AQ 46   │  BQ 30   │  BQ 58   │ BQ 62    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Equiviscositat    │          │         │          │          │          │ 
│(NLT 188)         │          │         │          │          │          │ 
│(amb una toleràn- │          │         │          │          │          │ 
│cia d'1,5°C)      │   38°C   │  46°C   │  30°C    │  58°C    │  62°C    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Densitat relativa │  1,10<=  │ 1,11<=  │ 1,10<=   │ 1,13<=   │ 1,13<=   │ 
│(DR) 25°C/25°C    │  DR      │ DR      │ DR       │ DR       │ DR       │ 
│(NLT 122)         │  <=1,25  │ <=1,25  │ <=1,24   │ <=1,27   │ <=1,27   │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 



Projecte de millora de l'accessibilitat de l'av. Mas Fuster entre cr. la Floresta i c. de la Pau 
08197 Valldoreix 
Pallejà - León arquitectes 
 
 

 
 Pàgina:  22 
 

│Destilació en     │          │         │          │          │          │ 
│massa (DT)        │          │         │          │          │          │ 
│a) fins a 200°C   │ <= 0,5%  │ <= 0,5% │ <= 0,5%  │ <= 0,5%  │ <= 0,5%  │ 
│b) 200°C - 270°C  │3<=DT<=10%│2<=DT<=7%│4<=DT<=11%│  <= 3%   │ <= 2%    │ 
│c) 270°C - 300°C  │4<=DT<=9% │2<=DT<=7%│4<=DT<=9% │1<=DT<=6% │1<=DT<=5% │ 
│   b i c          │ <= 16%   │ <= 12%  │ <= 16%   │ <= 8%    │ <= 7%    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Punt de reblani-  │          │         │          │          │          │ 
│ment (A i B) del  │  35<=    │  35<=   │  35<=    │          │          │ 
│residu de desti-  │  PR      │  PR     │  PR      │ <= 56°C  │ <= 56°C  │ 
│lació (NLT 125)   │  <=53°C  │  <=55°C │  <=46°C  │          │          │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Fenols en volum   │          │         │          │          │          │ 
│(NLT 190)         │  >= 3%   │ >= 2,5% │ >= 3%    │ >= 2%    │ >= 2%    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Naftalina en massa │          │         │          │          │          │ 
│(NLT 191)         │  >= 4%   │  >= 3%  │ >= 4%    │>= 2,5%   │ >= 2,5%  │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Insoluble en toluè │          │         │          │          │          │ 
│(en massa)        │          │         │          │          │          │ 
│(NLT 192)         │  >= 24%  │ >= 25%  │ >= 23%   │ >= 28%   │ >= 28%   │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d’ emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la DF que comprovarà els sistemes 
de transport i càrrega i les condicions d’em magatzematge per tal que no pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne 
l’aprovació corresponent, es suspendrà l’utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques que es 
cregui oportunes d’entre les indicades a la normativa vigent o al plec. 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES I CATIÒNIQUES: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts per una virolla d’ una sola peça, no 
han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. 
Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres lí quids hauran d’estar completament 
netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d’un element adequat per a prendre mostres. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de 
motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a 
prendre mostres. 
BETUMS ASFÀLTICS: 
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura situats a llocs 
visibles. 
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar 
calorifugats i aïllats tèrmicament.  
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituits per una virolla d’una sola peç a, no 
han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 
i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de trans portar en cisternes 
calefactades i provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs visibles. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de 
motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt 
d’inflamació del producte, s’extremarà la vigilància d’aquestes condicions. El  subministrat a granel en tancs aïllats, amb 
ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar 
calorifugats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales 
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para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS: 
Si el fabricant disposa de  certificat  acreditatiu de compliment de les especificacions i/o document acreditatiu de homologació 
de la marca o segell de qualitat i ho fa constar a l’albarà no requerirà presentar el certificat de garantia de qualitat. 
A la recepció de cada partida s’exigirà l’albarà, un full de característiques i un certificat de garantia de qualitat del material, 
subscrit pel fabricant, on s’especifiqui el tipus i denominació  del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions 
exigides en el plec de condicions. 
L’albarà ha de contenir al menys el següent: 
- Nom i adreça del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial i tipus d’emulsió bituminosa o betum 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- Si fos el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions i/o document acreditatiu de homologació de la marca 
o segell de qualitat. 
El full de característiques contindrà  al menys el següent: 
- Referència del albarà 
- Denominació de l’emulsió modificada, si és el cas. 
- Denominació comercial i tipus d’emulsió bituminosa o betum 
- Valors dels assajos següents: 
     - En betum asfàltic: 
          - Penetració (NLT 124) 
          - Índex de penetració (NLT 181) 
          - Punt de fragilitat de Fraass (NLT 182) 
    - En betum fluïdificant: 
          - Punt d’inflamació en vas obert (NLT 136) 
          - Viscositat Saybolt Furol (NLT 133) 
          - Destil·lació (NLT 134) 
          - Penetració del residu de destil·lació (NLT 124) 
    - En betum fluxat: 
          - Punt d’inflamació en vas obert (NLT 136) 
          - Viscositat STV (NLT 187) 
          - Destil·lació (NLT 134) 
          - Penetració del residu de destil·lació (NLT 124) 
     - En betum modificat amb polímers: 
          - Penetració (NLT 124) 
          - Punt de reblaniment (anella i bola) (NLT 125) 
          - Recuperació elàstica (NLT 329) 
     - En emulsió bituminosa: 
          - Càrrega de partícules (NLT 194) 
          - Viscositat Saybolt Furol (NLT 138) 
          - Contingut d’aigua (NLT 137) 
          - Tamisat (NLT 142) 
     - En emulsió bituminosa modificada amb polímers: 
          - Residu d’evaporació (NLT 147) 
          - Penetració (NLT 124) 
          - Punt de reblaniment (NLT 125) 
          - Recuperació elàstica (NLT 329) 
El Director d’obres podrà exigir, a més, les següents dades: 
- En tot tipus de betums: 
     - Corba de pes específic en funció de la temperatura 
     - Temperatura màxima de calentament 
     - Els valors de la resta de característiques de les taules 211.1, 212.1, 214.1 o 215.1, segons el cas, que hauran de ser 
aportats en un plaç no superior a 7 dies. 
- En emulsió bituminosa: Els valors de la resta de característiques de la taula 213.1, que hauran de ser aportats en un plaç no 
superior a 10 dies. 
- En emulsió bituminosa modificada amb polímers: Els valors de la resta de característiques de la taula 216.1 
OPERACIONS DE CONTROL: 



Projecte de millora de l'accessibilitat de l'av. Mas Fuster entre cr. la Floresta i c. de la Pau 
08197 Valldoreix 
Pallejà - León arquitectes 
 
 

 
 Pàgina:  24 
 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge  per part de la DF. 
- Recepció de l’albarà , el full de característiques i certificat de qualitat del material. 
 OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS I BEURADES: 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material rebut, i cada 40 t si arriba 
més material, es demanaran al contractista els resultats dels següents assaigs: 
- Càrrega de partícules (NLT 194). 
- Residu per destil·lació (NLT 139). 
- Contingut d’aigua (NLT 137). 
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT 124 ). 
- Residu per evaporació (NLT 147) 
- Índex de penetració del residu (NLT 181) 
Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. 
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretació, la DF pot determinar l’execució dels assaigs 
que consideri oportuns per tal de garantir les condicions exigides en el plec. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- El control de cada fracció d’àrid i la dotació mitja de l’emulsió bituminosa s’ ha de realitzar segons l’indicat al plec del material 
corresponent. 
- L’acceptació de la fórmula de treball va lligada al comportament del tractament en el tram de prova.  
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Inspecció de les condicions d’emmagatzematge 
- El control de la granulometria dels àrids i la dotació  de lligant es realitza dins del control d’execució. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS D’IMPRIMACIÓ I CURAT: 
Si amb el producte s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o document acreditatiu del 
reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, els criteris descrits a continuació per realitzar la recepció 
de les cisternes i bidons no serà d’aplicació obligatòria. 
Es considerarà com a lot la quantitat de 30T o fracció diària, excepte en cas d’emulsions emprades en regs d’adherència, 
imprimació i curat, en els que es considerarà com a lot la fracció setmanal. 
De cada lot s’extrauran du es mostres de com a mínim dos kilograms segons la NLT 121, a la sortida del tanc de 
magatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assaigs: 
- Càrrega de partícules (NLT 194). 
 - Viscositat Sybolt Furol (NLT 138). 
- Contingut d’aigua (NLT 137). 
- Tamisatge (NLT 142) 
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT 124 ). 
Un cop al mes i un mínim de tres cops, durant l’ execució de l’obra, per cada tipus i composició d’emulsió bituminosa, es 
realitzaran els assaigs necessaris per a la comprovació de les característiques. 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS: 
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o document acreditatitu, el control de 
recepció de les cisternes no serà obligatori. 
Amb independència de la presentació  del certificat esmentat, per a cada 250 t de material o quan es canviï la procedència, es 
demanaran al contractista els resultats de la totalitat dels assaigs següents: 
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426) 
 - Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427) 
- Recuperació elà stica (UNE-EN 13398) 
Un cop al mes i mí nim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i composició diferent de betum asfàltic s’exigiran 
els resultats següents segons la taula 215.1 de l’article 215 de la norma PG 3/75 MOD 5-OM: 
- Sobre el betum original: 
     - Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593) 
     - Ductilitat a 25°C (NLT 126) 
     - Consistència (flotador a 60ºC) (NLT 183) 
     - Estabilitat a l’emmagatzematge (UNE-EN 13399): 
          - Diferència punt de reblaniment 
          - Diferència penetració 
     - Contingut d’aigua, en volum (NLT 123)   
     - Punt d’inflamació (NLT 127) 
     - Densitat relativa a 25°C (NLT 122)  
- Sobre el residu de pel·lícula fina: 
     - Variació de massa (NLT 185)  
     - Penetració a 25°C (NLT 124)  
     - Variació del punt de reblaniment, anella-bola (NLT 125) 
     - Ductilitat a 25°C (NLT 126) 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS: 
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o document acreditatitu, el control de 
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recepció de les cisternes no serà obligatori. 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, cada 250t es demanaran al contractista la realització ineludible 
dels següents assaigs: 
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426) 
- Índex de penetració del residu (NLT 181) 
- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593)  
Un cop al mes i mí nim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i composició diferent de betum asfàltic s’exigiran 
els resultats següents segons la taula 211.1 de l’article 211 de la norma PG 3/75 MOD 5-OM: 
- Sobre el betum original: 
     - Ductilitat a 25°C (NLT 126) 
     - Contingut d’aigua, en volum (NLT 123)   
     - Densitat relativa a 25°C (NLT 122)  
     - Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427) 
     - Contingut d’asfaltens (NLT 131) 
      - Contingut de parafines (UNE-EN 12606-1, UNE-EN 12606-2) 
- Sobre el residu de pel·lícula fina: 
     - Variació de massa (NLT 185)  
     - Penetració a 25°C (NLT 124)  
     - Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT 125)   
     - Ductilitat a 25°C (NLT 126) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
A la recepció de l’ obra de cada partida es realitzarà un mínim de 2 preses de mostra segons la norma NLT 121. 
Si procedeix, en el cas d’emulsions bituminoses per al reg d’imprimació i/o en el cas de reg de curat, de cada procedència de 
l’àrid es prendran dues mostres segons la UNE-EN 932-1, i de cada una caldrà determina l’ equivalent de sorra segons la 
UNE-EN 933-8. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES: 
En cas de ser necessari, la presa de mostres del àrids acopiats es realitzarà segons la norma NLT 148. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
El Director d’Obres indicarà les mesures a adoptar en el cas de que l’emulsió bituminosa no compleixi alguna de les 
especificacions establertes en les taules 213.1 o 213.2 del art icle 213 del PG 3/75 MOD 5-OM. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A 
BEURADES: 
Només s’aprovarà la fó rmula de treball si es compleixen la totalitat de les especificacions fixades en el plec de condicions. 
S’haurà d’aprovar una nova fórmula de treball en el cas que variï la procedè ncia algun dels components. 
S’han de repetir els assaigs d’identificació dels materials components (veure àmb its corresponents) en el cas d’observar 
deficiències en el subministrament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS: 
La interpretació del resultat de l’assaig de penetració seguirà els següents criteris 
Per a cada tipus de betum es defineixen 2 intervals d’acceptació: 
- Interval menor (límit inferior/superior:  x - 3 / X - 3 
- Interval patró (límit inferior/superior):  x / X 
- Si la penetració obtinguda segons NLT-124 esta compresa en l’interval menor s’ acceptarà la partida de betum corresponent. 
- Si no compleix aquesta condició, es realitzaran tres assaigs mé s amb la mateixa mostra i es calcularà el valor mig sencer 
més pròxim de les penetracions obtingudes. S’acceptarà la partida de betum sempre que aquest valor mig estigui dins de 
l’interval patró. 
No s’acceptarà la partida de betum que incompleixi alguna de les condicions indicades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
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Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fu m de sílice), 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'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es po t 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 per al formigó en massa,  HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat  
- R: Resistència característica a compressió, en N/ mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L  Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el 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 caracterí stiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica , així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relaci ó aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les  haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d 'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hag i d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 
del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qual itat 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 pes del ci ment, 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'us de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En e structures 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 c iment 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 e ls resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 
o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas  les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'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 de la fórmula  següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies , ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 
t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en func ió del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta 
resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5 R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 
ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els 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 C EM 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-E N 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM  II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1) 
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- 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 80303-2), i  els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)   
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3   
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb  les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quant itat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60   
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà 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 més 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, submergi t o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb t ub 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'evitar embus sos als tubs de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària  màxima del granulat: 
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+--------------------------+ 
¦  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'evitar embus sos als tubs de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució ). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de  cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tam isos 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 formig ó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària 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 car reteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos.  
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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'ar t. 39.2 de l'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 l'E HE-08  
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'a rt.  39.2 de l'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 indica ció 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 compressió 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'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó p rocedeix 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 penetració  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 estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a 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 recon egut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivel l de garantia per al que s'ha efectuat el 
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.    
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualse vol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la r esistència es comprova determinant la mateixa 
en totes les pastades sotmeses a control i calculan t el valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només  es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s 'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues 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 
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es vagi a subministrar estigui en possessió d'un di stintiu de qualitat oficialment reconegut, o 
quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada 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 resistència a flexo tracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si 
és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350 -7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessi n 
obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de  la consistència fora dels límits establerts, 
es podrà procedir a la realització d'un tram de pro va amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificac ions necessàries en la dosificació, i es repetiran 
els assaigs de resistència.  
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 i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm ( UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitza rà cada dia un assaig granulomètric (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'IN COMPLIMENT, 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 prov etes 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 conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projec te Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficial ment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'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 conforme a l'article 81 de 
l'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 valor s mitjos, xi, de les determinacions de resistència 
obtingudes per a cadascuna de les N pastades contro lades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió  d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà c om un control d'identificació, per tant els 
criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objec te comprovar la pertinença del formigó del lot 
a una producció molt controlada, amb una resistènci a certificada i estadísticament avaluada amb 
un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
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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  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabr ica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa cent ral de formigó preparat, en els que es controlen 
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'a cceptarà 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 mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts est à 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 pas tades, 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 núm ero 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 subminist rat 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 prova amb e l formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas,  s'introduiran els ajustos necessaris a la 
dosificació, repetint-se els assaigs característics .  
- Interpretació dels assaigs de control de resistèn cia:  
- El lot s'accepta si la resistència característica  a 28 dies és superior a l'exigida. En altre 

cas:  
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancio ns no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia de  la qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d'informació.  
- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'ex trauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà seg ons 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 tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s 'aplicaran al lot les sancions previstes en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 7 0%, el Director de les Obres podrà aplicar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècn iques Particulars, o bé ordenar la demolició 
del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contr actista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lo t i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  
Les sancions referides no podran ser inferiors a l' aplicació d'una penalització al preu unitari 
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble d e 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 resistència obti nguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
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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 a ls valors especificats a la fórmula de treball, 
es rebutjarà el camió controlat.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B065 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065910C,B065960B,B065960A,B065E81B,B065960C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord amb les prescripcions 
de la EHE-08. 
La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així 
com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades 
de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà 
de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les garanties i les dades que el 
subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes 
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres volants o fum de silici per 
la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si 
s'utilitza fum de silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 
de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 de la norma 
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EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d’edat els valors 
resultants de la fórmula segü ent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: edat del formigó en 
dies, s:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 
52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent 
(CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 
80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <= 50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
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     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Assentament con   │            Condicions                 │ 
│    d’Abrams(mm)    │               d’ús                    │ 
│--------------------------------------------------- --------- │ 
│   130 <= H <= 180  │ - Formigó abocat en sec               │ 
│   H >= 160         │ - Formigó bombejat, submergit o       │ 
│                    │   abocat sota aigua amb tub tremie    │ 
│   H >= 180         │ - Formigó submergit, abocat sota      │ 
│                    │   fluid estabilitzador amb tub tremie  │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per 
tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
┌──────────────────────────┐ 
│  Grandària   │ Contingut │ 
│  màxima del  │ mínim de  │ 
│ granulat(mm) │ ciment(kg) │ 
│------------------------- │ 
│      32      │    350    │ 
│      25      │    370    │ 
│      20      │    385    │ 
│      16      │    400    │ 
└──────────────────────────┘ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per 
tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de 
prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 
0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
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- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i en aquest cas, la proporció d’aire 
ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 
iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural DB-SE. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
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- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es 
realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les 
altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 
provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó 
procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la 
fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com 
a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa 
dosificació.  
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, 
en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la 
EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del 
formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i 
calculant el valor de la resistència caracterí stica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut i que s’utilitzin en:  
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió 
Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en 
possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat 
màxima de 6 mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà  la consistència (UNE 
83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no s’haguessin obtingut resultats del 
contingut d’ aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb 
aquest  formigó. En cas contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i 
es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d’argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)  
          - Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
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- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents. 
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats 
obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 
de la EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 
de la EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 
de la EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s’ 
ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades 
controlades: x1 <= x2 <= … <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. 
A més, es considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte 
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament 
avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 
f(x) = x – K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d’acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua 
per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà 
si: f(x(1)) = x(1) – K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana aritmètica dels dos 
valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la 
tolerància exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, 
un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de 
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
-  Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’ aire 
ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En 
cas contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, 
repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors 
a l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació. 
- Assaigs d’informació:  
Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s’assajaran a tracció 
indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà 
segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El 
lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui 
igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes 
fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l’edat determinada. A partir de la mínima resistència 
obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la 
taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió 
controlat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NN14C,B06NN11C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructura l a la construcció, però col·laboren a millorar 
la durabilitat del formigó estructural (formigons d e neteja) o aporten el volum necessari d'un 
material resistent per a conformar la geometria req uerida per un fi concret.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contam inació de les armadures i la dessecació del 

formigó estructural al procés d'abocat 
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- Formigó no estructural destinat a conformar volum s de material resistent  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no es tructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns exce pte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments c omuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a  usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 
CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM  II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C  
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rod ades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fi ns a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que 
compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions 
físico-mecàniques i als requisits químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja  que els formigons d'ús no estructural contenen 
poc ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acor d als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificaci ó mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui in ferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, o n C = consistència i TM= mida màxima del granulat.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resi stència característica mínima de 15 N/mm2, i 
es recomanable que la mida màxima del granulat sigu i inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM  = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistèn cia 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha d e superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el  35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària 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 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un  full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE,o identifica ció d'autoconsum  
- Nom de la central de formigó  
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- Identificació del peticionari  
- Data i hora de lliurament  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons 

de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació 
de ciment, la consistència i la mida màxima del gra nulat.  

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim  la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d'additius  
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi  ha  
- Identificació del ciment, additius i addicions em prats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó  
- Hora límit d'ús del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contra ctista  
- Control de les condicions de subministrament.  
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UN E-EN 12350-2)  
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 

dosificació correcta.  
La DF ha de poder eximir la realització dels assaig s característics 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 dosificació am b una antiguitat màxima de 6 mesos.  
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'IN COMPLIMENT:  
La dosificació proposada ha de garantir la resistèn cia exigida al plec de condicions.  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó qu e no arribi identificat segons les condicions 
del plec.  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts est à 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710250,B0710150. 
 
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:  
- 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  en 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar  sobre terres existents i fer una capa de 2 a 
5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb  acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refract àries i aglomerant específic per a resistir altes 
temperatures, utilitzat per a la col·locació de mao ns refractaris a forns, llars de foc, etc.  



Projecte de millora de l'accessibilitat de l'av. Mas Fuster entre cr. la Floresta i c. de la Pau 
08197 Valldoreix 
Pallejà - León arquitectes 
 
 

 
 Pàgina:  41 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additi us orgànics que donen com a resultat una pasta 
adequada per a fixar revestiments ceràmics en terre s i parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hid ràulics, additius orgànics i càrregues minerals, 

que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilit zar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, 

additius orgànics i càrregues minerals, que es pres enta 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 reacci ó química, poden presentar-se en forma d'un 
o més components.  

S'han considerat les classes següents, en funció de  les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les  característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesi us cimentosos millorats i adhesius en dispersió 
millorats).  
ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 13 48):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-E N 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1 348):  >= 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 (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 ( abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm 2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE- EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor ( UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel- desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  > = 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-E N 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 13 24):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  > = 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12 003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):   >= 2 N/mm2  
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter ob tingut a partir d'una mescla de granulats inerts 
i d'una formulació epoxi en forma de dos components  bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura 
ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aq uesta 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 que s'uti litza per a la reparació i regularització 



Projecte de millora de l'accessibilitat de l'av. Mas Fuster entre cr. la Floresta i c. de la Pau 
08197 Valldoreix 
Pallejà - León arquitectes 
 
 

 
 Pàgina:  42 
 

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 inorgàn ics, granulats, aigua i addicions o additius 
(en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (f açanes, murs, pilars, envans) com a material 
d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques e specials 
- 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 especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M se guida del valor de la resistència a compressió 
mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la  proporció de tots els components de la mescla, 
en volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent:  
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <=  0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)  
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/d esgel) (comprovat segons les disposicions que 
li siguin aplicables)  
- Característiques addicionals per als morters lleu gers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)   
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs  secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'al terin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric :  6 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària 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 de los morteros para 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 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
 - Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
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  
- 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 de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morte rs dissenyats*). * Morter amb una composició 
i sistema de fabricació escollits pel fabricant per  tal d'obtenir les propietats especificades 
(concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morte rs prescrits*). * Morter que es fabrica en unes 
proporcions predeterminades i que les seves propiet ats depenen de les proporcions dels components 
que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de 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:  
Inspecció visual de les condicions de subministrame nt i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, segons les exigències del plec de condic ions.  
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setman al durant la seva execució, es comprovarà la 
consistència del morter mitjançant el mètode establ ert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie 
de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'o btenir la resistència a compressió (UNE-EN 
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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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A1 -  FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200,B0A14300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per est iratge en fred o per trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 3 6722.  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis , sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d' altres imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504) ha de complir les especificacions de les taules 
I i II de l'UNE 37-506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2  
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de com plir  
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galva nitzat en calent, amb un recobriment orgànic 
de PVC aplicat per extrusió o sinterització.  
El recobriment de PVC ha de complir les especificac ions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  
La concentricitat i l'adherència del recobriment de  PVC ha de complir les especificacions del article 
6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506 )  
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà  de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
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- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la int empèrie.  
 
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 
 
FILFERRO D'ACER:  
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido  en carbono. Medidas y tolerancias.  
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales.  
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.  
FILFERRO PLASTIFICAT:  
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de a lambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli( cloruro de vinilo).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A3 -  CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduin t-los mitjançant cops o impactes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Gafes de pala i punta  
- Claus d'impacte  
- Claus d'acer  
- Claus de coure  
- Claus d'acer galvanitzat  
- Tatxes d'acer  
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extre m i amb una cabota a l'altre.  
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana .  
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb l a cabota formada al doblegar la tija, utilitzats 
per a unir els bastiments amb les parets.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir la forma, mides i resistències adequat s als elements que han d'unir.  
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 
UNE 17-035 i UNE 17-036.  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense di scontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  
- Llargària:  ± 1 D  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
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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 d'obligat compliment per a les g afes de pala i punta.  
CLAUS I TATXES:  
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana l isa. Medidas.  
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana r ayada. Medidas.  
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana a ncha.  
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida .  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B27000,B0B2A000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó :  
S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els mat erials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Ca nvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no ha n de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d 'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com e lements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues fi les de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de  cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 
espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors espe cificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en  intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de c omplir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 

UNE-EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'esp ecificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 

relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de  la secció transversal  
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10 080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90 º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures  
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Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080 ): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2  
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  
- Composició química (% en massa): 
+-------------------------------------------------- -------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦    N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦  %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ -------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦  0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦  0,014 ¦ 
+-------------------------------------------------- -------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat e n l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les  barres han de complir les especificacions de 

l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 5 ,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials  de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7 ,5% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'e specificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l 'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 
+-------------------------------------------------- --------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦- --------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+-------------------------------------------------- --------+  
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie seg üent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 

i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 m m, en el cas d'armadura muntada o elaborada 

amb soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nom inal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nomi nal  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegit s de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient.  
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Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetr e i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de compro var que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superf icial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària 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).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón . Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui e l país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una ful l de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homol ogació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per dià metres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segon s EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UN E-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especia ls de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig  que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la i nformació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus S D 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas e n que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabr icant, signat per persona física, segons article 
32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació d e les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els docum ents del marcatge permetin deduir el compliment 
de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers  corrugats destinats a l'elaboració d'armadures 
per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EH E-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 
conformitat es podrà efectuar mitjançant:  
     - La possessió d'un distintiu de qualitat ofic ialment reconegut, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08  
     - La realització d'assaigs de comprovació dura nt la recepció. Es farà en funció de la quantitat 
d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es  prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs: 
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               - Comprovació de la secció equivalen t 
               - Comprovació de les característique s geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alte rnativament, el de doblat simple 
            A més, es comprovarà com a mínim en una  proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, 
i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprov ació de les característiques mecàniques del cas 
anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podr à optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es decl arin els fabricants i les colades de cada 
subministrament. A més, facilitarà una còpia del ce rtificat del control de producció del fabricant, 
on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, 
s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de  colada, mitjançant la determinació de les 
característiques químiques sobre 1 de cada quatre l ots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar l es variacions següents respecte el certificat 
de control de producció per a ser acceptada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,0 3  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
            Un cop comprovada la traçabilitat de la  colada, es farà la divisió en lots de com a 
mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 prov etes sobre les que es faran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalen t 
               - Comprovació de les característique s geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alte rnativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 
l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el com portament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, d e com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un l aboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica,  el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, d e com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un lab oratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elab orades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra:  

  El control experimental de les armadures elaborad es comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i le s de les seves dimensions geomètriques, així 
com les característiques en cas de realitzar soldad ura resistent. 
  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat ofi cialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 
  Es definirà com a lot de control experimental qua n es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 
consecutives des de la mateixa instal·lació de ferr alla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin prod uït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realit zaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característi ques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de sold adura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàm etre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió  
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, l a DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat process os de redreçat, es podrà eximir la realització 
d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldad ura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents 
a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs 
de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més peti ts de cada mostra, i assaigs de doblat simple, 
o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels dià metres més grans. Si l'acer estigués en possessió 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, l a DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta.  
- Comprovació de la conformitat de les característi ques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 

redreçat, i es determinaran les característiques ge omètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un 
certificat de les característiques d'adherència seg ons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà 
determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característi ques geomètriques:  
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una  inspecció per determinar la correspondència 
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer e ntre el indicat en el projecte i la fulla de 
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subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, 
i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions  observables a simple vista en els trams rectes, 
i que els diàmetres de doblat i les desviacions geo mètriques respecte a les formes d'especejament 
del projecte són conformes amb les toleràncies esta blertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 
de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura res istent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'e laboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà 

de demanar les evidències documentals de que el pro cés està en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat e s fa a obra, la DF permetrà la realització 
de la soldadura resistent només en el cas que es fa ci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d 'una sèrie de comprovacions experimentals de 
la conformitat del procés, en funció del tipus de s oldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indica cions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 
i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà ab ans de començar el formigonat de les estructures, 
en el cas de material sense marca de qualitat, o ab ans de la posta en servei en el cas de que disposi 
de l'esmentada marca de qualitat de producte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreç at, les característiques mecàniques de l'armadura 
presentin resultats conformes als marges definits a  l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres 
processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de t racció i doblat compleixin amb les especificacions 
establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efe ctuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 
Si es tornés a produir un incompliment d'alguna esp ecificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respec te a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificac ions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En 
cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres  del mateix lot, i si es tornés a donar un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà e l lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau  d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. Es considerarà oxida ció excessiva quan mitjançant un raspallat amb 
pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes d e la barra proveta superior al 1%. S'haurà de 
comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de l a corruga compleix amb els límits establerts 
a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les cara cterístiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al  repàs de tota la remesa. Si les comprovacions 
resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prè via substitució de l'armadura defectuosa. En 
cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B3 -  MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34133. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó :  
S'han considerat els elements següents:  
- Malla electrosoldada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els mat erials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Ca nvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no ha n de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d 'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
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matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com e lements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues fi les de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de  cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 
espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors espe cificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en  intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de c omplir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 

UNE-EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'esp ecificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 

relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de  la secció transversal  
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10 080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90 º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures  
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080 ): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2  
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  
- Composició química (% en massa): 
+-------------------------------------------------- -------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦    N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦  %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ -------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦  0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦  0,014 ¦ 
+-------------------------------------------------- -------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
Filferros corrugats son els que compleixen els requ isits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació de malles electrosoldades o armadures bà siques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisi ts establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsi ques electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'h an d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14  mm  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada per la disposició de barres corrug ades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent,  que es creuen entre sí perpendicularment i que 
els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una 
instal·lació industrial aliena a l'obra.  
La composició de la malla pot ser barres corrugades  o filferros corrugats, però no la barreja 
d'ambdós.  
Els components d'un panell poden ser elements simpl es o aparellats.  
El producte s'ha de designar segons l'especificat e n l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
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- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements 
i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers  
Els components de la malla han de complir les espec ificacions que els hi son aplicables segons siguin 
barres o filferros.  
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas:  
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Secció transversal nominal del més gran del s elements de la unió en malles simples o d'un 

dels elements aparellats, en malles dobles)  
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més 
gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt:  diàmetre nominal de les armadures aparellades)  
- Separació entre armadures longitudinals i transve rsals:  <= 50 mm  
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversa ls més enllà de l'última barra longitudinal):  

25 mm  
Toleràncies:  
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més g ran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegit s de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetr e i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de compro var que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superf icial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària 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).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón . Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui e l país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una ful l de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homol ogació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per dià metres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segon s EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UN E-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especia ls de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig  que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la i nformació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
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- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus S D 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas e n que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles  
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nus os 
- Certificat de qualificació del personal que reali tza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procé s de soldadura  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabr icant, signat per persona física, segons article 
32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació d e les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els docum ents del marcatge permetin deduir el compliment 
de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers  corrugats destinats a l'elaboració d'armadures 
per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EH E-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 
conformitat es podrà efectuar mitjançant:  
     - La possessió d'un distintiu de qualitat ofic ialment reconegut, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08  
     - La realització d'assaigs de comprovació dura nt la recepció. Es farà en funció de la quantitat 
d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es  prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalen t 
               - Comprovació de les característique s geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alte rnativament, el de doblat simple 
            A més, es comprovarà com a mínim en una  proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, 
i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprov ació de les característiques mecàniques del cas 
anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podr à optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es decl arin els fabricants i les colades de cada 
subministrament. A més, facilitarà una còpia del ce rtificat del control de producció del fabricant, 
on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, 
s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de  colada, mitjançant la determinació de les 
característiques químiques sobre 1 de cada quatre l ots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar l es variacions següents respecte el certificat 
de control de producció per a ser acceptada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,0 3  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
            Un cop comprovada la traçabilitat de la  colada, es farà la divisió en lots de com a 
mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 prov etes sobre les que es faran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalen t 
               - Comprovació de les característique s geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alte rnativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 
l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el com portament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, d e com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un l aboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica,  el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, d e com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un lab oratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elab orades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra:  
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  El control experimental de les armadures elaborad es comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i le s de les seves dimensions geomètriques, així 
com les característiques en cas de realitzar soldad ura resistent. 
  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat ofi cialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 
  Es definirà com a lot de control experimental qua n es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 
consecutives des de la mateixa instal·lació de ferr alla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin prod uït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realit zaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característi ques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de sold adura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàm etre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió  
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, l a DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat process os de redreçat, es podrà eximir la realització 
d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldad ura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents 
a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs 
de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més peti ts de cada mostra, i assaigs de doblat simple, 
o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels dià metres més grans. Si l'acer estigués en possessió 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, l a DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta.  
- Comprovació de la conformitat de les característi ques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 

redreçat, i es determinaran les característiques ge omètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un 
certificat de les característiques d'adherència seg ons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà 
determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característi ques geomètriques:  
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una  inspecció per determinar la correspondència 
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer e ntre el indicat en el projecte i la fulla de 
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, 
i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions  observables a simple vista en els trams rectes, 
i que els diàmetres de doblat i les desviacions geo mètriques respecte a les formes d'especejament 
del projecte són conformes amb les toleràncies esta blertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 
de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura res istent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'e laboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà 

de demanar les evidències documentals de que el pro cés està en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat e s fa a obra, la DF permetrà la realització 
de la soldadura resistent només en el cas que es fa ci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d 'una sèrie de comprovacions experimentals de 
la conformitat del procés, en funció del tipus de s oldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indica cions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 
i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà ab ans de començar el formigonat de les estructures, 
en el cas de material sense marca de qualitat, o ab ans de la posta en servei en el cas de que disposi 
de l'esmentada marca de qualitat de producte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreç at, les característiques mecàniques de l'armadura 
presentin resultats conformes als marges definits a  l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres 
processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de t racció i doblat compleixin amb les especificacions 
establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efe ctuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 
Si es tornés a produir un incompliment d'alguna esp ecificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respec te a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificac ions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En 
cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres  del mateix lot, i si es tornés a donar un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà e l lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau  d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. Es considerarà oxida ció excessiva quan mitjançant un raspallat amb 
pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes d e la barra proveta superior al 1%. S'haurà de 
comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de l a corruga compleix amb els límits establerts 
a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les cara cterístiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al  repàs de tota la remesa. Si les comprovacions 
resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prè via substitució de l'armadura defectuosa. En 
cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres r ectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de te nir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C ):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra.  
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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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3 -  LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres r ectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de te nir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C ):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
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- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D6 -  PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D625A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apunta laments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Puntal rodó de fusta  
- Puntal metàl·lic telescòpic  
PUNTAL DE FUSTA:  
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasio nats pel nombre màxim d'usos.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C ):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2 mm  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
PUNTAL METÀL·LIC:  
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Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixac ió de la seva alçària.  
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets d e platina plana i amb forats per a poder-lo clavar 
si cal.  
Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos.  
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària  de muntatge: 
+-------------------------------------------------- ------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦--------------------------------- ------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m   ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦------- --¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+-------------------------------------------------- ------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D71130,B0D71120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tauler de fusta  
- Tauler aglomerat de fusta  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de te nir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix:  ± 0,3 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
TAULERS DE FUSTA:  
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
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No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C ):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2  
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en  sec per mitjà de resines sintètiques i premsat 
en calent.  
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues ca res.  
No ha de tenir defectes superficials.  
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2  
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6%  
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:   >= 0,6 N/mm2  
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0DZA000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els 
encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de 
disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència  del 
procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que 
serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  excepte quan es faciliti a la DF certificat 
emès  per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del 
ciment  
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
 Gruix:  >= 0,7 mm 
 Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
 Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de 
revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de 
forma solidària. 
No ha d’alterar les propietats del formigó amb què  estigui en contacte, ni les armadures o l’encofrat, i no ha de produir efectes 
perjudicials al mediambient 
S’ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el 
formigó, abans de la seva aplicació 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes 
que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
 - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
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 BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1K2A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i 
divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
 En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i  amb una densitat aparent  mes gran de 1000 kg/m3 
 En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció  del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces  han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó  i en el conjunt de les 
remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
 La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça 
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durant la seva manipulació  o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en 
fracturar-se. 
 El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant , amb indicació de categoria 
I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5 ):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció  del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma 
homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
      - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació  de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits segü ents en funció 
de la categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la 
dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista,  ni 
han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Caracterí stiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
 - Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d’anar 
revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits 
especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
 - Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Caracterí stiques essencials: 
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- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits 
especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Caracterí stiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ± 2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del  tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de 
les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d’aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)  
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una 
probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb 
una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28  de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d’identificació  del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT. 
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Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha 
d’aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material 
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistè ncia declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor 
declarat de la resistència a compressió s’obtingui segons estableix la UNE-EN 771-3 i assajades segons la UNE-EN 772-1, i 
l’existè ncia d’un pla de control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II t indran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 
772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l’obra de cada 45000 unitats que arribin a l’obra, s’ha de determinar la resistència a la compressió d'una 
mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie 
completa d’assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 
 En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 
En el cas de la resistè ncia a compressió, el valor a comparar amb l’especificació s’obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, 
essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2  = (Rci – Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, 
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació: 
     - En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B81 -  MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
B81Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B81ZA8C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cantoneres per a arestes.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cantonera de xapa d'acer galvanitzat amb aresta r oma o recte, de xapa llisa i dues bandes laterals 

de la mateixa xapa perforada o desplegada  
- Cantonera d'alumini per a arestes  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L'aresta de la cantonera ha de ser recta i sense de formacions.  
Llargària:  >= 2 m  
Dimensions de les bandes laterals 
- Perfils d'acer galvanitzat:  >= 3 cm 
- Perfils d'alumini:  >= 2,5 cm  
Gruix de la xapa:  >= 0,6 mm  
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Toleràncies:  
- Fletxa:  ± 3 mm  
CANTONERA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT:  
Protecció galvanitzada:  >= 275 g/m2  
 
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 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B965 -  PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96517D0. 
 
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 deli mita.  
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 diferènci es significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
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  
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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 mecàn iques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aque sta 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 següe nt 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 informació : 
- 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 de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premis es de transport públic de Nivell o Classe: A1*. 
* Productes o materials que no necessiten sotmetre' s a assaig de reacció al foc (per exemple productes  
o materials de la classe A1 conformement a la Decis ió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/5 53/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 Prestacions  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- En cada subministrament, es realitzaran els contr ols següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació  de les marques corresponents (UNE-EN 1339, 
UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
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     - Control dimensional sobre un 10 % de les pec es rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)  
- Per 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 l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de c ontrol de recepció. La DF ha de sol·licitar, 
en aquest cas, els resultats dels assaigs correspon ents al subministrament rebut, segons control 
de producció establert a la marca de qualitat del p roducte.  
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'IN COMPLIMENT:  
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 geomètric, 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 observa nt-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament.  
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d 'aigua, s'han de complir, en cada una de les 
3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor in dividual indicats a les especificacions. Si una 
sèrie no compleix aquest requisit, es podran realit zar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 
peces cadascuna) procedents del mateix lot, accepta nt-ne el conjunt si ambdues resulten conformes 
a l'especifica't.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B97 -  MATERIALS PER A RIGOLES 
 
B974 -  PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B97422E1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de morter de ciment blanc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície, amb els angles i les arestes 
rectes i la cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de se r: Llargària x amplada x gruix.  
Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5%  
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE  127-007): 
- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2 
- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2  
Gelabilitat (UNE 127004):  Absència de senyals de t rencament o deteriorament  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Gruix:  ± 3 mm  
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm  
- Balcaments:  ± 0,5 mm  
- Planor:  ± 0,4 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes.  
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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 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones , clasificación, características y recepción 
en obra.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- En cada subministrament, es realitzaran els contr ols següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació  de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les pec es rebudes (UNE-EN 1339)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 1 2 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 peces) 
per tal de realitzar els següents assaigs: 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339): 
          - Absorció d'aigua  
          - Gelabilitat  
          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la  cara vista  
          - Resistència al xoc  
     - Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN  1339) 
          - Resistència a flexió  
          - Estructura   
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR , o una altra legalment reconeguda a un país 
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de c ontrol de recepció. La DF ha de sol·licitar, 
en aquest cas, els resultats dels assaigs correspon ents al subministrament rebut, segons control 
de producció establert a la marca de qualitat del p roducte.  
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.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
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 geomètric, 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 observa nt-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament.  
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d 'aigua, s'han de complir, en cada una de les 
3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor in dividual indicats a les especificacions. Si una 
sèrie no compleix aquest requisit, es podran realit zar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 
peces cadascuna) procedents del mateix lot, accepta nt-ne el conjunt si ambdues resulten conformes 
a l'especifica't.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B98 -  PECES ESPECIALS PER A GUALS 
 
B985 -  PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9851600. 
 
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 deli mita.  
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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 diferènci es significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
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 
- 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 mecàn iques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aque sta 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 següe nt 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 
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- 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 informació : 
- 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 de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premis es de transport públic de Nivell o Classe: A1*. 
* Productes o materials que no necessiten sotmetre' s a assaig de reacció al foc (per exemple productes  
o materials de la classe A1 conformement a la Decis ió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/5 53/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 Prestacions  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B99 -  MATERIALS PER A ESCOCELLS 
 
B99Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B99ZZ0U0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bastiment o tapa metàl·lics per a col·locar com a p rotecció d'escocell.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a ta pa d'escocell 
- Tapa d'escocell de dues peces de planxa desplegad a d'acer galvanitzat 
- Tapa d'escocell de dues o quatre peces de ferro c olat, mecanitzades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Toleràncies:  
- Dimensions (sempre que l'encaix entre el bastimen t i la tapa sigui correcte):  ± 2 mm 
- Balcaments del bastiment o la tapa:  ± 3 mm  
BASTIMENT:  
El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de po rtar dues potes d'ancoratge a cada costat.  
Dimensions exteriors del bastiment:  Dimensions nom inals + 6 mm  
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2  
TAPA D'ESCOCELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT:  
Cada peça ha d'estar formada per un entramat de pla nxa desplegada, un marc perimetral i platina 
de reforç.  
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles .  
Tipus d'acer:  S235JR  
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm  
Planxa d'acer desplegat:  60 x 25 x 6 x 3 mm  
Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 5 kN/m2  
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2  
TAPA D'ESCOCELL DE DUES O QUATRE PECES DE FERRO COLAT:  
Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades e ntre elles amb cargols.  
Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de por tar dos elements connectors a cada junt.  
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El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles .  
Gruix:  >= 3 cm  
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm  
Resistència a la tracció:  >= 160 N/mm2  
Resistència a la compressió:  >= 550 N/mm2  
Resistència a la flexió:  >= 340 N/mm2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra am b les condicions exigides.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superf ícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves caracter ístiques.  
 
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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS  
 
B9E1 -  PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E11300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i even tualment amb colorants, per a pavimentació.  
S'han considerat les peces següents:  
- Panot gris per a voreres  
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura 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 de la cara vista han de ser bisellats o  arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferènci es significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la 
seva estructura principal i en la seva capa superfi cial.  
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 sempre ha de se r: Llargària x amplària x gruix.  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàn iques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aque sta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargàri a nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 m m:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm :  ± 3 mm 
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     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària no minal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 m m:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm :  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 m m:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm :  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplà ria i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diag onals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm  
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de l a cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària : 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
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 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaci ones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premis es de transport públic de Nivell o Classe: A1*. 
* Productes o materials que no necessiten sotmetre' s a assaig de reacció al foc (per exemple productes  
o materials de la classe A1 conformement a la Decis ió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/5 53/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 Prestacions  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següe nt informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
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- Data en que el producte és declarat apte per a l' ús en el cas de que es lliure amb anterioritat 
a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificaci ó de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats 
pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen el s Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió de l marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos  
     - Informació sobre les característiques/mandat s a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de ci rculació de vianants i vehicles, incloses les 
zones delimitades per als transports públics, ha de  constar a més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interi or: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es consid era satisfactori  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- En cada subministrament, es realitzaran els contr ols següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació  de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les pec es rebudes (UNE-EN 1339)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9  mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) 
per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1 339) 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 
          - Absorció d'aigua 
          - Gelabilitat 
          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la  cara vista 
          - Resistència al xoc 
     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
          - Resistència a flexió 
          - Estructura 
          - Resistència al desgast per abrasió (2 p eces de cada mostra)  
- Recepció del certificat de garantia de qualitat d el fabricant. En cas de que el material disposi 

de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a u n país de la CEE, es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat 
de producte.  

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.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
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 geomètric, 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 observa nt-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament.  
En els assaigs de control del lot, el resultat de c ada sèrie (valor mitjà dels resultats de les 
peces de cada mostra) ha de complir les especificac ions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, 
es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres  més procedents del mateix lot, acceptant-se 
el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especi ficat.  
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9F -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F1D100HMLZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús e xterior.  
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 de la cara vista han de ser bisellats o  arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferènci es significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la 
seva estructura principal i en la seva capa superfi cial.  
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 sempre ha de se r: Llargària x amplària x gruix.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
RAJOLES:  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàn iques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aque sta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargàri a nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 m m:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm :  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària no minal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 m m:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm :  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 m m:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm :  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplà ria i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diag onals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm  
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de l a cara vista plana (peces de dimensió màxima 
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superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària : 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm  
LLAMBORDINS:  
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversa l a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàn iques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aque sta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargàri a nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària no minal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mat eixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diag onals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 
     - Classe 2 (marcat K):  3 mm  
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de l a cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subminist rada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS:  
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificac iones y métodos de ensayo.  
RAJOLES:  
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaci ones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF  en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2 .1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premis es de transport públic de Nivell o Classe: A1*. 
* Productes o materials que no necessiten sotmetre' s a assaig de reacció al foc (per exemple productes  
o materials de la classe A1 conformement a la Decis ió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/5 53/CE, modificada, 
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 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, c obrint àrees externes de circulació de vianants 
i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següe nt informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l' ús en el cas de que es lliure amb anterioritat 
a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la clasificació  de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i 
UNE-EN 1338 per als llambordins: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant del foc 
     - Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de ra joles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen el s Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió de l marcatge 
     - Referència a la norma: 
          - EN 1339 per a les lloses 
          - EN 1338 per als llambordins 
     - El tipus de producte i lluc a que es destina  
     - Informació sobre les característiques/mandat s a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació p eatonal: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interi or: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern: es consi dera satisfactori  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H11A31,B9H11231. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (i nclòs els pols mineral) amb ganulometria 
continua i, eventualment, additius, de manera que t otes les partícules del granulat quedin 
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant,  prèviament escalfats (excepte, eventualment, 
el pols mineral d'aportació), la qual posada en obr a es realitza a una temperatura molt superior 
a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i 
eventualment additius. 
- Mescla bituminosa drenant: Mescla amb proporció b aixa de granulat fi, que te un contingut elevat 
en buits, per a ús en capes de rodadura de 4 a 5 cm  
- Mescla bituminosa discontinua: Mescla que els seu s granulats tenen una discontinuïtat 



Projecte de millora de l'accessibilitat de l'av. Mas Fuster entre cr. la Floresta i c. de la Pau 
08197 Valldoreix 
Pallejà - León arquitectes 
 
 

 
 Pàgina:  77 
 

granulomètrica molt accentuada en els tamisos infer iors del granulat gros, per a capes primes amb 
gruixos compresos entre 20 i 30 mm 
- Mescla bituminosa discontinua tipus SMA: Mescla q ue els seus granulats tenen una discontinuïtat 
granulomètrica molt accentuada en els tamisos infer iors del granulat gros, un contingut elevat de 
lligant hidrocarbonat i poden contenir additius. Es  poden utilitzar en capes primes de rodadura 
de 20 a 40 mm o en capes intermitjes de gruix entre  50 i 90 mm. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense se gregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada 
o sobreescalfada. 
Requisits dels materials constitutius: 
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 
- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 1 4023 
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 
     - BC: Betum de pavimentació modificat amb caut xú 
     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addi ció de cautxú segons UNE-EN 14023 
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la  mescla han de complir les especificacions de 
la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst 
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especif icada 
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar  la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfal t reciclat no ha de ser més gran que la 
granulometria màxima de la mescla. Les propietats d els granulats de l'asfalt reciclat han de complir 
els requisits especificats per als granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels addi tius utilitzats 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas: 
- Característiques generals de la mescla: 
- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els 
continguts de lligant i d'additius s'han d'expressa r en percentatges en massa de la mescla total. 
Els percentatges que passen pels tamisos, amb excep ció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar 
amb una aproximació de l'1%, per al contingut de ll igant, el percentatge que passi pel tamís de 
0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'e xpressar amb una aproximació del 0,1% 
- Granulometria: Els requisits per a la granulometr ia s'han d'expressar en forma dels valors màxim 
i mínim per selecció dels percentatges que passen p els tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. 
- El material quan es descarregui del mesclador, ha  de tenir un aspecte homogeni amb els granulats 
totalment recoberts pel lligant i no han de tenir e vidències d'aglomeracions dels granulats fins 
- Reacció al foc: La classificació respecte a la re acció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar 
d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-E N 13108-20):  El material ha d'estar classificat 
en alguna de les categories següents: bona, moderad a, pobre o sense requisit 
MESCLES CONTINUES: 
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se  mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosifica ció i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les cara cterístiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular : AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/ intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulomet ria al que correspon la mescla; densa (D), 
semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
Requisits dels materials constitutius: 
- En les mescles amb especificació empírica, el gra u del betum ha de complir amb els valors 
especificats. 
- En mescles amb especificació empírica per a capes  de rodadura amb més del 10% en massa sobre el 
total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant 
ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2. 2. de la UNE-EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes  base o intermèdies amb més del 20% en massa 
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat prov inent de mescles de betum de pavimentació, el 
lligant ha de complir amb l'especificat en l'aparta t 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1 
     Els tamisos de mida D i de mides compreses ent re D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 130 43): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 
mm, 31,5 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 130 43): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 
16 mm, 20 mm, 31,5 mm 
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada,  
no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especific ats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1 
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d' estar entre els valors màxim i mínim seleccionats 
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de les categories del contingut de forats de les ta ules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El  valor declarat pel fabricant ha de ser igual 
o superior al corresponent a la categoria de coefic ient de resistència a la tracció indirecta ITSR, 
segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108 -1. 
     - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clave tejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponen t a la categoria del material, segons 
l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la deformació permanent (UNE-E N 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 
ha de ser igual o inferior al corresponent a la cat egoria del material, segons l'especificat a les 
taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroport s (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o superior al corresponen t a la classificació del material en alguna de 
les categories especificades a la taula 10 de l'UNE -EN 13108-1. 
     - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la temperatura 
màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a 
la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de  declarar la temperatura mínima en el moment 
de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar 
temperatures diferents. En aquest cas aquestes temp eratures han d'estar declarades pel fabricant. 
- Característiques de la mescla amb especificació e mpírica: 
     - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mes cles de betum modificat o amb additiu modificador 
i/o en mescles amb betum modificat o modificador: 
          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 
- Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 
- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabr icant ha de ser com a mínim el corresponent a 
la categoria del producte segons l'especificat a la  taula 13 de la UNE-EN 13108-1 
- Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus  i la quantitat de cada additiu constitutiu 
     - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108- 20):  Els valors declarats pel fabricant han 
de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE -EN 13108-1, en funció de la categoria del 
material. 
     - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE -EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 
ha de complir els límits corresponents a la classif icació del material en alguna de les categories 
especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 1310 8-1. 
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE -EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 
ha de ser igual o superior al corresponent a la cla ssificació del material en alguna de les categories  
especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucio ns (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les 
categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Característiques de la mescla amb especificació f onamental: 
- Contingut de lligant:  >=3% 
     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors decl arats pel fabricant han de complir els valors 
màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades 
a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la deformació permanent. Assai g de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els 
valors declarats pel fabricant han de complir els v alors màxims corresponents a la classificació 
del material en alguna de les categories especifica des a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir 
el límit corresponent a la classificació del materi al en alguna de les categories especificades 
a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1. 
MESCLES DISCONTÍNUES: 
Requisits dels materials constitutius: 
- El grau de betum de penetració ha d'estar inclòs entre els següents: 
     - Mescles discontinues BBTM:  35/50 i 160/220 
     - Mescles drenants:  35/50 i 250/330 
     - Mescles discontinues SMA: 30/45 i 330/430 
- El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats 
- En mescles amb lligant de betum de penetració, am b més del 10% en massa sobre el total de la mescla,  
d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum de penetració, el lligant ha de complir amb 
l'especificat a l'apartat 4.2.3. de l'UNE-EN 13108- 2 en mescles discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 
en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescl es drenants. 
Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la sèrie 
2 segons la  norma UNE-EN 13043. 
Els requisits de l'envoltant de granulometria poden  incloure els percentatges que passen per un 
o dos tamisos opcionals compresos entre D i 2 mm, i  un tamís opcional de granulats fins compres 
entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides de tamisos de la sèrie 1 i de la sèrie 
2. 
Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incl oses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels 
següents: 
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- Mescles discontinues: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 130 43):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 130 43):  4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm 
- Mescles tipus SMA: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 130 43): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 
mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 130 43): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 
- Mescles drenants: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 130 43): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 
mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 130 43): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 
16 mm, 20 mm 
         - El tamís opcional de granulats fins s'ha  de seleccionar dins dels tamisos següents:  1 
mm, 0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm. 
     La composició de referència de la mescla ha d' estar dins de l'envoltant de granulometria, els 
límits globals de la qual s'especifiquen a les taul es 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabr icant ha de ser com a mínim el corresponent a 
la categoria del producte segons l'especificat a la  taula 3 de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, de la taula 4 de l'UNE EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 en mescles 
drenants. 
- Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus  i la quantitat de cada additiu constitutiu 
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d' estar entre els valors màxim i mínim seleccionats 
de les categories del contingut de forats de les ta ules 4 i 5 de l'UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues, de les taules 5 i 6 de l'UNE-EN 13108 -5 en mescles tipus SMA i de l'UNE-EN 13108-7 
en mescles drenants. 
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El  valor declarat pel fabricant ha de ser igual 
o superior al corresponent a la categoria de coefic ient de resistència a la tracció indirecta ITSR, 
segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108 -2 en mescles discontinues, a la taula 10 de 
l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants 
     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroport s (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o superior al corresponen t a la classificació del material en alguna de 
les categories especificades a la taula 9 de l'UNE- EN 13108-2 en mescles discontinues, a la taula 
15 de l'UNE-EN 13108-5 en mescles tipus SMA i de la  taula 11 de l'UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El contingut de materials procedents de fresat de m escles bituminoses en calent, no pot superar 
el 10% de la massa total de la mescla. 
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D  UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de 
la deformació per a 1 milió de cicles) 
MESCLES DISCONTINUES BBTM: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitza r segons la fórmula: BBTM D Classe lligant 
- BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en  la mescla (mm) 
- Classe: A, B, C o D 
- lligant: Desingació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejat s (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponen t a la categoria del material, segons 
l'especificat a la taula 7 de l'UNE-EN 13108-2. 
- Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20):  El valor  declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior 
al corresponent a la categoria del material, segons  l'especificat a la taula 8 de l'UNE-EN 13108-2. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració ( UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la mescla 
han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc 
de la planta de producció, la temperatura mínima s' aplica a l'entrega: 
     - Grau 35/50, 40/60:  150 a 190ºC 
     - Grau 50/70, 70/100:  140 a 180ºC 
     - Grau 100/150, 160/220:  130 a 170ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar t emperatures diferents. En aquest cas, aquestes 
temperatures han d'estar declarades pel fabricant. 
MESCLES DISCONTINUES SMA: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitza r segons la fórmula: SMA D Classe lligant 
- SMA: Mescla bituminosa tipus SMA 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en  la mescla (mm) 
- Classe: Cap o NR 
- lligant: Designació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas: 
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- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejat s UNE-EN 13108-20: El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponen t a la categoria del material, segons 
l'especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-5. 
- Resistència a la deformació permanent UNE-EN 1310 8-20: El valor declarat pel fabricant ha de ser 
igual o inferior al corresponent a la categoria del  material, segons l'especificat a la taula 13 
de l'UNE-EN 13108-5. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració U NE-EN 12697-13: Les temperatures de la mescla 
han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc 
de la planta de producció, la temperatura mínima s' aplica a l'entrega: 
- Grau 35/50, 40/60: 150 a 190ºC  
- Grau 50/70, 70/100: 140 a 180ºC  
- Grau 100/150, 160/220: 130 a 170ºC  
- En betums modificats o additius, es pot aplicar t emperatures diferents. En aquest cas, aquestes 
temperatures han d'estar declarades pel fabricant. 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20): El val or declarat pel fabricant ha de ser igual o 
superior al corresponent a la categoria d'escorrime nt del lligant - material màxim escorregut, 
segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108 -5. 
MESCLES DRENANTS: 
El codi de designació de la mescla s'ha de realitza r segons la fórmula: PA D Lligant: 
- PA: Mescla bituminosa drenant 
- D: Granulometria màxima del granulat contingut en  la mescla (mm) 
- Lligant: Designació del lligant utilitzat 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tol erància indicat, en el seu cas: 
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador 
i/o en mescles amb betum modificat o modificador:  <= 10% en massa 
- Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE -EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 
ha de ser com a mínim el corresponent a la categori a del producte segons l'especificat a la taula 
6 o 7 de l'UNE-EN 13108-7 
- Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20):  El valor  declarat pel fabricant ha de ser com a màxim 
el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 9 de l'UNE-EN 13108-7 
- Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20):  El va lor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim 
el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-7 
- Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE -EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant 
ha de ser el corresponent a la classificació del ma terial en alguna de les categories especificades 
a la taula 12 de l'UNE-EN 13108-7. 
- Temperatura de la mescla en betum de penetració ( UNE-EN 12697-13):  Les temperatures de la mescla 
han d'estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s'aplica en qualsevol lloc 
de la planta de producció, la temperatura mínima s' aplica a l'entrega: 
     - Grau 35/50:  150 a 180ºC 
     - Grau 50/70:  140 a 175ºC 
     - Grau 70/100:  140 a 170ºC 
     - Grau 160/220:  130 a 160ºC 
- En betums modificats o additius, es pot aplicar t emperatures diferents. En aquest cas, aquestes 
temperatures han d'estar declarades pel fabricant. 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES: 
No s'ha d'iniciar la fabricació de la mescla fins q ue la DF no hagi aprovat la fórmula de treball. 
Si s'incorporen productes (fibres, materials elasto mèrics, etc.), cal determinar la proporció i 
el lligant utilitzat, de manera que a més de les pr opietats addicionals, es garanteixi el 
comportament de la mescla mínim, similar a l'obting ut amb el lligant bituminós dels especificats 
en l'article 212 del PG 3. 
En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3 , els valors anteriors s'han de corregir 
multiplicant pel factor  x = 2,65/d. 
Toleràncies: 
- Granulometria de la fórmula de treball, referides  a la massa total de granulats (inclòs pols 
mineral): 
     - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ±  4% 
     - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3%  
     - Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% 
     - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1%  
- Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la m assa total de la mescla (inclòs pols mineral):  
± 0,3% 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carrete res contemplades en l'article 542 del PG 3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en f erms com a capa de rodadura, intermèdia, 
regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base 
El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits en 
la taula 542.1 del PG 3. 
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L'aportació de granulats procedents de fresat de me scles bituminoses en calent, en capes base i 
intermèdies ha de ser < 10% en massa total de la me scla, sempre que no provinguin de mescles que 
tinguin deformacions plàstiques. 
Granulometria: Els requisits per a la granulometria  s'han d'expressar en relació als granulats 
combinats, inclòs el pols mineral, pels tamisos: 45  mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 
mm; 0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció d el tipus de granulometria de la mescla, els valors 
han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos fixa ts en la taula 542.9 del PG 3. El valor s'ha 
d'expressar en percentatge del granulat total amb u na aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 
0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%. 
Contingut de lligant: 
- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa:  >= 4 ,50% 
- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa:  >= 4, 50% 
- Capa intermèdia, mescla mòdul alt:  >= 4,50% 
- Capa base, mescla semidensa i grossa:  >= 3,65% 
- Capa base, mescla mòdul alt:  >= 4,75% 
Relació entre el percentatge de pols mineral i el d e lligant ambdós expressats en relació de la 
massa total del granulat sec, inclòs el pols minera l:  Ha de complir el valor especificat en la 
taula 542.12 del PG 3. 
Contingut de forats:  Ha de complir l'establert en la taula 542.13 del PG 3 determinat segons les 
normes següents: 
- Mescles D <= 22 mm:  UNE-EN 12697-30 
- Mescles D > 22 mm:  UNE-EN 12697-32 
Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 12697 -22):  Ha de complir l'establert en les taules 
542.14a o 542.14b del PG 3. 
Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 12697-12): 
- Capes base i intermèdia:  >= 80% 
- Capes de rodadura:  >= 80% 
MESCLES DISCONTINUES PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carrete res contemplades en l'article 543 del PG 3: 
- Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B,  BBTM 11B 
- Mescles drenants: PA 11, PA 16 
- Mescles discontinues SMA: SMA 8, SMA 11, SMA 11NR , SMA 16 
El tipus de lligant hidrocarbonat ha d'estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75. 
Granulometria: Els requisits per a la granulometria  s'han d'expressar en relació als granulats 
combinats, inclòs el pols mineral, pels tamisos: 22  mm, 16 mm, 11,2 mm, 8mm, 5,6 mm, 4 mm, 2 mm; 
0,500 mm; i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la mescla, els valors 
han d'estar inclosos dins d'algun dels tamisos fixa ts en la taula 542.9 del PG-3 per les mescles 
discontinues i les mescles poroses. En el cas de le s mescles tipus SMA els valors han d'estar inclosos  
dins dels tamisos fixats en aquest plec. El valor s 'ha d'expressar en percentatge del granulat total 
amb una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís  0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació 
del 0,1%. 
Mescla tipus SMA: 
+-------------------------------------------------- ----------------------------+ 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA11000,BBA1M000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
Microesferes de vidre i granulat antilliscant per a marques vials  
S'han considerat les pintures següents: 
- Pintura reflectora 
 - Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
 PINTURA REFLECTORA: 
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Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeni, sense que 
apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans mecànics 
(MELC 12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del color ni en la 
brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo 
 Toleràncies: 
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 
 - Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
 - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
 - Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 
 PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli:  soja 
 Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
 Pes específic:  15 kN/m3 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
 Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h 
 Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
 Rendiment:  2,5 m2/kg 
 Toleràncies: 
- Pes específic:  ± 1 kN/m3 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
 - Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
 MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les marques vials per retrorreflexió 
dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor. 
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa retinguda acumulada de 
microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3). 

┌───────────────────────────────────────┐ 
│        Tamís        │Massa retinguda  │ 
│  (ISO 565 R 40/3)   │   acumulada     │ 
│                     │  (% en pes)     │ 
│─────────────────────│─────────────────│ 
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│Superior de seguretat │     0 a 2       │ 
│Superior nominal     │     0 a 10      │ 
│Intermedis           │  N1 a N2 (*)    │ 
│Inferior nominal     │   95 a 100      │ 
└───────────────────────────────────────┘ 

* N2-N1 <= 40 
Microesferes defectuoses (MELC 12.30): 
- Diametre < 1 mm:  < 20% 
- Diametre >= 1 mm:  < 30% 
 Índex de refracció (MELC 12.31): 
- Classe A:  >= 1,5 
- Classe B:  >= 1,7 
- Classe C:  >= 1,9 
Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial 
Resistència als àcids:  Sense alteració superficial 
Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial 
Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial 
 Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA: 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han 
d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
MICROESFERES DE VIDRE I GRANULAT ANTILLISCANT: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTURA: 
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de 
laboratorio. 
MICROESFERES DE VIDRE: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, 
granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 
GRANULAT ANTILLISCANT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita 
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a zones aptes per a la circulació:   
     - Sistema 1: Certificació de Conformitat CE  
 Cada envàs h a de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent informació: 
- Nom o marca d’identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l’any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
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- El número i any d’aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte: 
     - Índex de refracció 
     - Granulometria 
     - Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)  
     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d’ambdós. 
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les especificacions. 
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons 
control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 
     - Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12) 
     - Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507) 
     - Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)  
     - Consistència (MELC 12.74) 
     - Punt de reblaniment (UNE 135222) 
     - Temps d’assecatge (MELC 12.71) 
     - Estabilitat al calor (UNE 135222) 
     - Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO  3251, UNE 48238) 
     - Resistència al flux (UNE 135222) 
     - Estabilitat (UNE 48083)  
     - Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84) 
     - Flexibilitat (MELC 12.93) 
     - Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2) 
     - Contingut de lligant (UNE 48238) 
     - Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1) 
     - Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2) 
     - Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1) 
  En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1). 
  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï 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. 
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les especificacions. 
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons 
control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
- Per a cada subministrament, s’exigirà  el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 
     - Microesferes defectuoses  (UNE-EN 1423/A1) 
     - Índex de refracció (UNE-EN 1423/A1) 
     - Resistència a agents químics (UNE-EN 1423) 
     - Granulomètric (UNE-EN 1423/A1) 
  Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï 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. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA: 
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE 135200-2. 
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es realitzarà amb els següents criteris: 
     - Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense aire. 
     - Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina. 
     - Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.  
  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat de repetir algun assaig. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A LES MICROESFERES DE VIDRE: 
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma  UNE-EN 1423/A1. 
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es realitzarà amb els següents criteris: 
     - Microesferes: 3 pots d’ 1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al començament, a la meitat i al final del buidat del tanc, 
i sobre 1 sac original de 25 kg. 
  En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió  a la necessitat de repetir algun assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les 
especificacions del plec. 
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d’incompliment, es repetirà l’assaig 
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corresponent sobre les dues mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM1 -  SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM13702,BBM12602,BBM11102,BBM1AHA2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
 S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
 - Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
 PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa  d'alumini o acer galvanitzat, recoberta amb l'acabat 
que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del "Reglamento de Circulación”. 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport, compliràn les 
característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135310 i UNE 135313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 
Gruix del caixetí:  1,8 mm 
 Gruix de la placa:  1,8 mm 
 Amplària del reforç perimetral:  25 mm 
 Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135 331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4):  <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
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- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
 - Resistè ncia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
Toleràncies: 
- Compliran la Euronorma 143 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació  es classificaran, segons la seva naturalesa i 
característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre incorporades a una resina o 
aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà  sellada i dotada d'un 
adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà  realitzada a base de microesferes de vidre encapsulades entre una 
pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  
Aquesta resina, per la part posterior, estarà  sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà 
protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la cara interna d'una 
làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaç os de reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les 
distàncies de visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa 
per unitat de superfí cie <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i UNE 48060, dins dels 
límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de superfí cie llisa i 
resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135 350, han de complir les especificacions 
establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el sí 
mbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 
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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 subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984. 
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizada. 
Características y métodos de ensayo de la chapa. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retrorreflectantes mediante láminas con 
microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características 
y métodos  de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les segü ents comprovacions: 
- Inspecció  visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels certificats de qualitat on es garanteixen les 
condicions del plec. 
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals subministrades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de qualitat del fabricant. 
L’acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d’acord al pla de mostreig establert per a un 
“nivell d’inspecció I” i “nivell de qualitat acceptable” (NCA) de 4,0 per a inspecció normal, segons la norma UNE 66-020: 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control definides. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM3 -  CARTELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM31500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rètols per a senyalització.  
S'han considerat els materials següents:  
- Alumini extruït  
- Acer galvanitzat  
S'han considerat els acabats següents:  
- Amb pintura no reflectora  
- Amb làmina reflectora  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sen se porus, sense corrosió i resistent a la 
intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defecte s superficials.  
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjec ció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats 
com a suport, compliràn les característiques indica des per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 
i UNE 135314.  
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element p er mitjà de cargols o abraçadores.  
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l' especificat en els artícles 624, 625 i 626 del 
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3 /75)  
Els elements de suport i ancoratge han de ser d'ace r galvanitzat per immersió en calent. Han d'estar 
preparats per a la unió amb l'element mitjançant ca rgols o abraçadores.  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfec tes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense dis continuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendr es o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles,  ratllades, picadures o punts sense galvanitzar.  
Les lamel·les han d'estar recobertes amb l'acabamen t que els hi sigui propi de pintura no reflectora, 
o làmina reflectora d'intensitat normal o alta.  
Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent.  
Protecció del galvanitzat dels elements de sustenta ció:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de com plir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de co mplir  
ACABAT DE L'ELEMENT AMB PINTURA NO REFLECTORA:  
Condicions de les zones no retrorreflectores pintad es de les senyals:  
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics  i de factor de luminància especificats a la 

norma UNE 135331  
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic.  
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspe cte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol 

altra imperfecció superficial  
Condicions de la pel·lícula seca de pintura:  
- Brillantor especular a 60°C:  > 50%  
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer  dents de serra  
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense tren cament  
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense am polles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig  
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir esp ecificacions art.3.7  
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4. 9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherènc ia o defectes apreciables  
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condic ions art. 3.9.  
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.  
ACABAT DE L'ELEMENT AMB LÀMINA REFLECTORA:  
Els materials retrorreflectants utilitzats en senya ls i rètols verticals de circulació es 
classificaran, segons la seva naturalesa i caracter ístiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició es tarà realitzada a base de microesferes de vidre 
incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta 
resina, per la part posterior, estarà sellada i dot ada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable 
per calor que estarà protegit per una làmina de pap er amb silicona o de polietilè.  
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició es tarà realitzada a base de microesferes de vidre 

encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmenta da amb els colors apropiats, i una resina 
o aglomerant transparent amb la pigmentació adequad a.  Aquesta resina, per la part posterior, 
estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà 
protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició es tarà realitzada a base de microprismes integrats 
en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests  elements han de ser capaços de reflexar la 
llum incident en amplies condicions d'angularitat i  a les distàncies de visibilitat considerades 
característiques per a les diferents senyals i rèto ls verticals, amb una intensitat lluminosa 
per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color b lanc.  

Han de ser capaços de reflectir la major part de la  llum incident, en la mateixa direcció però en 
sentit contrari.  
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d' acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 
i UNE 48060, dins dels límits especificats a la nor ma UNE 135330 i UNE 135334.  
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, 
flexible, de superfície llisa i resistent als agent s atmosfèrics.  
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissol vents com el querosè, la turpentina, el metanol, 
el xilol i el toluè.  
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniform e, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial.  
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determi nats segons la norma UNE 135350, han de complir 
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les especificacions establertes a la norma UNE 1353 30.  
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivell es ni desenganxades  
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir   
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de compli r  
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir  
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de comp lir  
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de co mplir  
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de  complir  
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir   
Condicions de la làmina reflectora:  
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12 .100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90 % valor original (angle divergència 0,2° i 
incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10%  
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT:  
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel· les d'alumini extruït, de 175 mm d'amplària, 
amb un reforç perimetral de 40 mm, unides entre ell es i l'element de suport mitjançant un conjunt 
de grapes d'alumini.  
Resistència a la tracció (UNE 7-474 (1)):  >= 150 N /mm2  
Límit elàstic (UNE 7-474 (1) ):  >= 110 N/mm2  
Allargament (UNE 7-474 (1) ):  >= 7%  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 60  
Gruix de les lamel·les d'alumini:  2,5 mm  
Toleràncies:  
- Amplària:  ± 1,10 mm  
- Amplària del reforç perimetral:  ± 0,66 mm  
- Gruix:  ± 0,15 mm  
- Planor:  ± 0,8 mm  
- Angles:  ± 2°  
- Rectitud:  ± 0,2%  
RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT:  
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel· les d'acer conformat en fred i galvanitzat en 
calent, de 175 mm d'amplària, amb una sèrie de pleg ats longitudinals a 90° que formen un reforç 
perimetral de 30 mm, unides entre elles i l'element  de suport mitjançant un conjunt de grapes d'acer 
galvanitzat.  
Resistència a la tracció (UNE 36-130):  >= 270 N/mm 2  
Protecció del galvanitzat de les lamel·les (UNE 135 -310):  >= 256 g/m2  
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 1 35310):  Ha de complir  
Puresa del zinc:  >= 99%  
Gruix de les lamel·les d'acer:  1,2 mm  
Toleràncies:  
- Corbatura longitudinal (efecte sable) (L = llargà ria lamel·la): ± 0,15% L  
- Planor:  ± 1,5 mm  
- Gruix:  ± 0,13 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades individualment o agrupad es en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A 
l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i  el nombre d'unitats.  
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb 
el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: 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:  
* 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 de 28 de diciembre de 1999 por la que se ac tualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
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Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos.  
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se apru eba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de 
la Instrucción de Carreteras.  
RÈTOLS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA:  
* Recomendaciones para el empleo de placas reflecta ntes en la señalización vertical de carreteras. 
1984.  
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales me tálicas permanentes retrorreflectantes mediante 
láminas con microesferas de vidrio. Características  y métodos de ensayo.  
RÈTOLS AMB PINTURA NO REFLECTORA:  
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales me tálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. 
Pinturas. Características y métodos de ensayo.  
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT:  
UNE 135321:1998 Señales metálicas de circulación. L amas de perfil de aluminio obtenido por 
extrusión. Fabricación, características y métodos d e ensayo.  
RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT:  
UNE 135320:1999 Señales metálicas de circulación. L ama de chapa de acero galvanizada. Tipo A. 
Características y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Per a cada subministrador diferent i tipus de senya l o cartell, es realitzaran les següents 
comprovacions:  
- Inspecció visual de les senyals i cartells, ident ificació del fabricant i recepció dels 

certificats de qualitat on es garanteixen les condi cions del plec. 
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals subministrades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de  la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
No s'acceptaran els senyals que no arribin acompany ats dels corresponents certificats de qualitat 
del fabricant.  
L'acceptació del lot de senyals o cartells del mate ix tipus, vindrà determinada d'acord al pla de 
mostreig establert per a un "nivell d'inspecció I" i "nivell de qualitat acceptable" (NCA) de 4,0 
per a inspecció normal, segons la norma UNE 66-020:   
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta  algun incompliment en les operacions de control 
definides.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBMZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZ2612,BBMZZ126,BBMZ5612. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
 - Captallums per a barreres de seguretat 
 - Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
 - Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
 - Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 
SUPORTS: 
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Els elements de suport han de ser d’acer galvanitzat per immersió  en calent, segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Han d’estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà  de cargols o abraçadores. 
El tall s’ha de fer per mitjà d'oxitall. 
 Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les especificades en el 
projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Límit elàstic mínim: 
- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
 Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de galvanitzat en calent,  
conforme a la norma UNE 37507 en el cas de cargols i d’elements de fixació, i conforme a la UNE EN ISO 1461  en el cas de 
pals i altres elements. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.  
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461):   >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461):   Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  Ha de complir 
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
En el cas de suports per a barreres de seguretat, s’ utilitzaran del tipus UPN o C, en les condicions de la norma UNE 135-122. 
El pal C-120 es podrà substituir per un pal de perfil laminat UPN-120 per a longitud de pal de 2,4 m. 
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122. 
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització vertical. 
 Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314. 
Tipus d’acer:  AP 11 (UNE 36093) 
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 

┌─────────────────────────────────┐ 
│Gruix │ Allargament mínim (%)    │ 
│ (mm) │──────────────────────────│ 
│      │Longitudinal │Transversal  │ 
│──────│────────────│─────────────│ 
│ <=40 │     26     │     24      │ 
│──────│────────────│─────────────│ 
│ > 40 │     25     │     23      │ 
│ <=65 │            │             │ 
└─────────────────────────────────┘ 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) :  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  70 micres 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a l'exterior amb una làmina 
reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
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No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Gruix:  3 mm 
 CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície resistent a l’abrasió 
Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’ eina recomanada pel fabricant (si es necessari la 
seva substitució). 
L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 
La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa polimèrica, protegits o no, 
aquests últims amb una superfície resistent a l’abrasió. 
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’ un vehicle en moviment, ha de tenir les dimensions, nivell de 
retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1. 
El contorn del cos de l’ element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la seguretat de la circulació vial. 
El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d’arrencament o trencament, no produeixi un perill 
per al trànsit ni degut a l’element arrencat ni degut als elements d’ ancoratge que pugin restar sobre la calçada. 
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom del fabricant i la data de 
fabricació. 
Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i s’han de comprovar segons 
aquesta norma. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris per a la fixació d'un 
metre de barrera de seguretat. 
 Compliran les condicions de la norma UNE 135122. S’utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements 
d’unió (cargols) no definits per cap norma s’utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.  
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 
- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7989 07.74, DIN 7990 10.89, UNE-EN 24034) 
- Qualitat dels cargols:  5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
- Qualitat dels cargols:  4.6 
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
Pas dels cargols:  Pas mètric 
Femelles:  Hexagonal tipus DIN M16 
Volandera:  M16 
Volandera a la unió entre bandes:  Circulars 
Volanderes a la unió banda-separador:  Rectangular 85x85 mm 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les especificades a la 
figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
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Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
CAPTALLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha d'haver el 
nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de fixació i  el nombre 
d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport. 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984. 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros retrorreflectantes.Parte 1:Características 
iniciales. 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE 
SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos accesorios de las barreras 
metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i recepció del 
corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte superficial del 
galvanitzat. 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es realitzaran els següents assaigs: 
     - Característiques mecàniques: resistència a tracció , límit elàstic i allargament de ruptura (UNE-EN 10025). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s’ha de poder 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les segü ents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula de galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (assajos conforme 
UNE-EN ISO 1461)  
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
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OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 100 m de suports utilitzats a l’obra, es realitzaran les següents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·licula de galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (assajos conforme 
UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una comprovació, es 
repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGF -  PALS I SUPORTS PER A LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA 
 
BGF3 -  PALS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGF34B30,BGF35B30. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pal de fusta de 9 o 10 m d'alçària, de 0,47 T o 0,665 T d'esforç a 25 cm de la punta i per 2, 3 o 4 cables o per a cable trenat. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser més llarga que ampla, rígida, de forma troncocònica, provinent de coníferes de creixement lent. 
La fusta ha de tenir la fibra recta, ha de ser sana, resistent, amb el seu color natural i ha d'estar desescorçada i seca. 
Els pals han d'estar tractats contra la putrefacció, un cop llavorats i secs, per impregnació amb productes antisèptics que han 
de complir les normes UNE corresponents. 
Els pals han de ser sensiblement rectes i han d'estar ben proporcionats des del cap fins al peu. No s'han d'admetre aquells en 
què s'apreciïn tres o més curvatures o que en tinguin alguna molt marcada cap a la banda del cap. 
S'han d'admetre els pals que tinguin només una curvatura quan la fletxa màxima en la totalitat del pal no sigui superior a l'1,5% 
de la seva llargària. 
S'han de rebutjar els pals que tinguin símptomes de podriment causats per fongs, d'atacs d'insectes, de buits  produïts per 
aus, de ferides produïdes per fregament o per cossos estranys i els que tinguin senyals d'haver estat sotmesos a resinació. 
Tampoc no s'han d'admetre els pals provinents d'arbres morts drets ni afectats per incendis. 
S'han d'admetre els pals amb esquerdes circulars de <= 90° i <= 5 mm d'amplària, situades fins a 25 mm de fondària des del 
perímetre. A la resta de la secció, s'han d'admetre fins a <= 120° i de la mateixa amplària. 
S'han d'acceptar esquerdes radials de 5 mm d'amplària a la base del pal, quan estiguin contingudes en un cercle de D = 2/3 del 
de la secció total del pal. 
S'han de tolerar esquerdes longitudinals a la superfície lateral del pal quan la seva amplària sigui <= 1,6% del perí metre en 
aquest punt, quan la fondària sigui <= 6,4% del perímetre en el punt corresponent o quan la seva llargària sigui <= 10% de la 
llargària del pal. 
S'han de rebutjar els pals amb nusos de D > 1/4 del D del pal en aquest punt i amb buits la fondària o el D dels quals siguin 
més grans de 25 mm. 
En una zona a partir de 1,5 m de l'extrem superior del pal totes aquestes toleràncies s'han de reduir al 50%. 
El cap del pal ha d'estar tallat en xamfrà amb un angle aproximat de 90° que ocupi uns 8 cm de l'extrem del pal. 
Els pals no han de tenir claus ni peces metàl·liques excepte els admesos per a marcatge i identificació. 
Càrrega de ruptura nominal aplicada transversalment a 0,25 m de la punta: 

┌──────────────────────────┐ 
│Tipus    │  Càrrega (kg)  │ 
│─────────│────────────────│ 
│0,47 T   │     470        │ 
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│0,665 T  │     665        │ 
└──────────────────────────┘ 

Dimensions: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Alçària (m) │Esforç (T) │Perímetre de l'extrem │Perímetre a 1,5 m  │ 
│            │          │ superior (cm)        │de la base (cm)    │ 
│────────────│──────────│──────────────────────│───────────────────│ 
│     9      │ 0,47 T   │       35             │     60            │ 
│     9      │ 0,665 T  │       40             │     68            │ 
│    10      │ 0,47 T   │       35             │     63            │ 
│    10      │ 0,665 T  │       40             │     71            │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Classe (UNE-EN 12465): 
┌────────────────────────┐ 
│  Esforç   │    Classe  │ 
│───────────│────────────│ 
│  0,47 T   │   III      │ 
│ 0,665 T   │    IV      │ 
└────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, evitant de manejar-lo amb instruments que puguin produir osques i solcs de més de 25 mm de 
fondà ria i evitant els arrossegaments. 
Emmagatzematge: En capes separades del terra i entre elles, i col·locades de manera que la flexió no produeixi deformacions. 
Cada pal ha de portar les marques següents: 
- L'any de tractament, estampat sobre un clau de ferro galvanitzat situat a 4 m de la base del pal 
- El proveïdor, la llargària del pal, la classe, l'any en què va ser tallat i les sigles del tractament preservant utilitzat (segons la 
UNE corresponent), estampades al foc o en una placa metàl·lica resistent als agents externs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 12465:2002 Postes de madera para líneas aéreas. Requisitos de durabilidad. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈC TRIQUES 
 
BGWF -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A PALS I SUPORTS DE L ÍNIES DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGWF3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris per a columnes d'acer i pals de formigó o fusta. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als pals i els suports i no han de disminuir, en cap cas, la 
seva qualitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un pal. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IM PACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATER IALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR34 -  ESMENES BIOLÒGIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR341110,BR341150. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics 
- Bioactivador microbià  
BIOACTIVADOR MICROBIÀ:  
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes 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  
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- 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 freqüència de 

10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents  a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb 
la determinació de:  

     - Rang de textures pel mètode granulomètric 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'IN COMPLIMENT:  
No s'acceptaran materials que no arribin correctame nt identificats i acompanyats del certificat 
de garantia corresponent. Els productes a utilitzar  s'ajustaran a les condicions exigides al plec 
de condicions tècniques.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IM PACTE AMBIENTAL 
 
BR3 -  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATER IALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR3P -  TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3P2210. 
 
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.  
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: 
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- 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.  
 
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 freqüència de 

10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents  a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb 
la determinació de:  
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     - 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'IN COMPLIMENT:  
No s'acceptaran materials que no arribin correctame nt identificats i acompanyats del certificat 
de garantia corresponent. Els productes a utilitzar  s'ajustaran a les condicions exigides al plec 
de condicions tècniques.  
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IM PACTE AMBIENTAL 
 
BR4 -  ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4116U1,BR4116U2,BR4116U3,BR4116U4. 
 
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  
S'han considerat les formes de subministrament segü ents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- 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 cultiva r.  
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, ai xí com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del mater ial 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 pr esentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb  un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets  i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàm etre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts.  
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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 afectacions a  les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels.  
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La 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 
l'espècie-varietat.  
ARBRES PLANIFOLIS:  
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre 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 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de t erra x 1,2  
No es poden admetre plantes amb talls visibles de l es 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'estípit 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 l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.  
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m  per sobre del coll de l'arrel.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.  
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les  exteriors retallades.  
En les palmeres subministrades en contenidor, la 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 funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us 
i d'aspecte desitjat.  
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:  
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i 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 fi tosanitaris 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 per a l 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 
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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.  
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor .  
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes  aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada .  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrreg a de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de plan ta 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 totes 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 presentació 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 porós. 
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 lçada de les piles als palets ha de ser inferior 
a 2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba  del sol, preferentment a primera hora del dia. 
Si això no es possible cal utilitzar camions frigor ífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra , propera al lloc d'utilització, i no es pot 
emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el  que es subministra, i sense que passin 24 h 
de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb  temps fresc.  
 
3.- UNITAT I 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. Suministro del material vegetal. 
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 Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Árboles de hoja perenne.  
ARBUSTS:  
* 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 
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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 vis ible 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 la  composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aig ua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustive s, 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'IN COMPLIMENT:  
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament  identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents.  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A4D1,D0705A21. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és e l cas.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència  de blancor  
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no  armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica ar mada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN  998-2):  >= M5  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescl a homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboraci ó del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.   
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pasta da.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 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 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Inspecció visual de les condicions de subministra ment i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant, d'acord a les exigències del plec de con dicions, incloent els resultats corresponents 
de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material re but, a càrrec del contractista.  
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'IN COMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el co rresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compres sió han de correspondre a les especificacions 
de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B27100,D0B2A100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i co nformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o  un nivell d'oxidació que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. La secció afectada h a de ser <= 1% de la secció inicial.  
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l' especificat en la DT del projecte. El procés 
de tall no ha d'alterar les característiques geomèt riques o mecàniques dels productes utilitzats.  
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha d e ser tal que no produeixi compressions excessives 
en el formigó en la zona de curvatura ni trencament s en la barra.  
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+--------------------------------------------  
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes pr escripcions que les barres corrugades.  
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de do blegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, 
que han de complir: 
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  
L'acer redreçat no ha de tenir una variació signifi cativa en les seves propietats, s'admeten 
variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:   
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèix er principis de fissuració en els elements.  
Toleràncies:  
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
     (on L es la llargària recta de les barres)  
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
     (on la llargària es la del rectangle que circu mscriu l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·le ls de l'element:  <= 10 mm  
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l' armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla.  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de ma nera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona.  
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de reali tzar de manera que no es produeixi fissures o 
trencaments en les barres. En cas de desdoblegament  d'armadures en calent, s'ha de prendre les 
precaucions necessàries per a no malmetre el formig ó amb les altes temperatures  
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envolt ades de cèrcols o estreps en la zona del colze.  
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi 
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l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar p er mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 
específica de tall automàtic.  
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot ver ificar que es realitza sense danys.  
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb  el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  



Projecte de millora de l'accessibilitat de l'av. Mas Fuster entre cr. la Floresta i c. de la Pau 
08197 Valldoreix 
Pallejà - León arquitectes 
 
 

 
 Pàgina:  106 
 

 

E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E3 -  FONAMENTS 
 
E31 -  RASES I POUS 
 
E315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31522J4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i 
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 
directament des de camió , amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del 
formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En cas de considerar els defectes 
inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es 
toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ±  50 mm 
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: 
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm  
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm  
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
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- Secció  transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions  
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició  definitiva. 
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En cas de considerar els defectes 
inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s’ 
eliminin forats i s’eviti la segregació. 
S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l’armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el 
junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre que es just ifiqui i es supervisi 
per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó  cal assegurar el manteniment de la humitat de l’element de 
formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: 
 No es necessari la compactació del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l’ estat de neteja i 
entrada d’aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’ encofrat. Mesura de les dimensions 
de totes les unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal d’evitar moviments de la ferralla durant el 
formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons l’article 100. Control de 
l’element construït de l’EHE-08. 
- Assaigs d’informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l’execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjanç ant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en 
particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de presc ripcions tècniques 
particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l’ estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. 
En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s’han de realitzar, indicant amb 
tota precisió  la forma de realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l’estructura. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs d’informació  complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l’element formigonat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E45CA8H3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Formigonament d'estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de centra l o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, ab ocat directament des de camió, amb bomba o amb 
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el  formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents :  
- Pilars  
- Murs  
- Bigues  
- Llindes  
- Cèrcols  
- Sostres amb elements resistents industrialitzats  
- Sostres nervats unidireccionals  
- Sostres nervats reticulars  
- Lloses i bancades  
- Membranes i voltes  
S'han considerat les operacions auxiliars següents:   
- Aplicació superficial d'un producte filmògen per a la cura d'elements de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 
- Curat del formigó  
Tractament de cura amb producte filmògen:  
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat ge, de les capes de recobriment necessàries 
- Protecció de la zona tractada  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat de l formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en central s específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques,  
o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de que dar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que  ho autoritzi explícitament la DF.  
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria d el punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 24 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilata ció vistos (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 12 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  
- Desviacions laterals: 
     - Peces:  ± 24 mm 
     - Junts:  ± 16 mm  
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar p untals):  ± 20 mm  
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla te òric: 
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     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en f ormigó vist: ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements: ± 10 mm  
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'a rticle 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter d e ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica >=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar  els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:  
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter d e ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica >=0.16g:  50 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar  els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
SOSTRES NERVATS RETICULARS:  
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar arm at de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar  els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i un iforme, de color regular.  
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del fo rmigó, sense que hi hagin despreniments de la 
pel·lícula.  
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un míni m de set dies després de la seva aplicació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la tem peratura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions expl ícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions d e l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significati us en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabrica ció del formigó fins el formigonament, a menys 
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que la DF ho cregui convenient per aplicar medis qu e retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i se nse que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant  processos adequats a la consistència de la mescla 
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segr egació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat  del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de se r aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer -ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les re sines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment d el formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat  adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
FORMIGÓ LLEUGER:  
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions 
consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada  per a un formigó convencional 
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseq üència d'un excessiu vibrat. 
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el form igó es realitzarà mitjançant eines adients que 
garanteixin que el granulat s'introdueixi a la mass a de formigó i quedi recobert per la beurada  
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la hu mitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua  
del formigó.  
Les superfícies de peces de formigó prefabricades h an d'estar ben humitejades en el moment del 
formigonat  
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar g enerosament.  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
El formigonament dels nervis i de la capa de compre ssió dels sostres s'ha de realitzar 
simultàniament.  
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en e l sentit dels nervis, sense que es produeixin 
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements 
del sostre.  
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compac tar el formigó de junts amb un vibrador que pugui 
penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza f ormigó autocompactant  
LLOSES:  
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més jun ts que els previstos explícitament a la DT. Cas 
que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junt s han de ser perpendiculars a la resultant del 
traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat.  
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó a utocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura 
la zona d'ancoratges.  
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  
No s'aplicarà el producte sense l'autorització expr essa de la DF.  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condici ons següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Plu ja  
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediata ment després d'abocar el formigó i preferiblement 
dins dels trenta minuts següents del acabat superfi cial.  
El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les i nstruccions del fabricant i l'autorització de 
la DF.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF.  
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  
m2 de superfície real amidada segons les especifica cions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a Obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel con tractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans d e la col·locació de les armadures, amb observació 

de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el re cinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats  d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'e stendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 

Mesura de les dimensions de totes les unitats estru cturals d'obra, entre els encofrats, abans 
de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, e ntre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions  de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin  de rebre prefabricats, després del formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicaci ons de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sens e la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i contr ol de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. Control de l'element construï t de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'aco rd a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat pr evista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d' informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments  específics d'un tipus d'estructura o el plec 

de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el pl ec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitz ar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resulta ts.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeix in dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicaci ons de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons,  escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resis tència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E9 -  PAVIMENTS 
 
E93 -  SOLERES I RECRESCUDES 
 
E936 -  SOLERES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E93617C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó per a suport del pav iment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
CONDICIONS GENERALS:  
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el  nivell previstos.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no  superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 
i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 
junts de retracció.  
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambi ent entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta , sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el qu e se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural  
(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
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E9Z4 -  ARMADURES PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9Z4AA15. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per ba rres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura  passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements seg üents:  
- Paviments de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les a rmadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la dispos ició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxi d no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al form igó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un fo rmigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre el les ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no  ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la tr ansmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó prope r a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zon es on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es req uerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la  ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu  entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant  lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha  de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 
de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especifi cat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al proc ediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalm aments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.   
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les  prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a l es zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitza des o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d' unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabr icant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i  a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formi gó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l' engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s 'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s 'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma 
EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de qued ar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclos os els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la  taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà e l formigó armat, segons el que indica l'article 
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8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça for mats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments  mínims, a efectes de garantir la durabilitat 
de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >=  0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equiv alent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al for migó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm,  mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'e lement)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a m àxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició v ertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha  de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de  les seccions de les barres que formen el grup).  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense just ificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han  de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de q uatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures  transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 bar res aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de ba rres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per sol apa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l 'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades  ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'E HE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i  transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i  transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de ma nera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verific ar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separado rs ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es proh ibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de qued ar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la norm ativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la  DT, d'acord amb els criteris següents: 
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- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teò ric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del  teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de l es barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls es tà incorporat al preu de la unitat d'obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de m aterial corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
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.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament p er part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unita ts d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de le s barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, c oneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es preng uin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21H -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENA T 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21H1641. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d’elements 
d’instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d’enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i 
condicionament de l’abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació 
CONDICIONS GENERALS: 
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.). 
 
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. 
La xarxa ha d’estar fora de servei. 
Si la xarxa o l’element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar. 
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s’han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts 
es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a  desmuntar (grues, cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d’un element elèctric, l’ extrem de la part 
que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les 
construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veï nes, s'han 
de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen 
per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament estigui 
aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D’ENLLUMENAT: 
Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’ enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions 
de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F31 -  RASES I POUS 
 
F315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31524H3. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions  
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició  definitiva. 
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En cas de considerar els defectes 
inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s' 
eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que 
es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el 
junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es just ifiqui i es supervisi 
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per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó  cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: 
 No es necessari la compactació del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l' estat de neteja i 
entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d' encofrat. Mesura de les dimensions 
de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l' armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el 
formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d' altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de 
l'element construït de l'EHE-08. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjanç ant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en 
particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d'estructura o el plec de presc ripcions tècniques 
particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l' estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. 
En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb 
tota precisió  la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació  complementaria 
(testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides o altres característiques de l'element formigonat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
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F931 -  BASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F931201J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
Es pot  utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta autoritzad a 
legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat 
T2 a T4. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d’evitar entollaments. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat  superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 modificat per 
ORDEN FOM 891/2004. 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos  
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té  les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF. 
La preparació  del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a 
central excepte en els casos  que la DF autoritzi el contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humi dificar, si es considera necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produï t alteracions en la seva humitat de tal 
manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’ equip necessari per aconseguir la densitat prescrita a 
l’apartat anterior. 
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Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, 
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir  la 
densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción 
Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o 
pedres de grandària superior a l’ admissible. 
- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ ha d’estendre la capa. 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’ amplada de la tongada estesa, cada 10 m 
lineals com a màxim. 
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució. 
- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. Inspecció visual de 
l’estat de la superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella. 
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les tongades d’execució i control de la 
temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació  de la placa es determinarà la humitat in-situ. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comparació entre la rasant acabada i l’estable rta en el projecte: comprovació de l’existència de ruptura de peralt; 
comprovació de l’amplada de la capa; revisió dels  cantells de perfils transversals. 
- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir  els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d’estar  
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF. 
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les exigències del plec 
de condicions.  
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit establert al plec, o quan s’observi que es 
produeix segregació o contaminació del material. 
Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% per sota 
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució  del material. En general, 
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es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els 
assaigs de comprovació de la compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p er sí mateix causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  les limitacions establertes al plec 
de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat superficial.  
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat superficial.  
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F93 -  BASES 
 
F936 -  BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365H11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.  
Es considera estesa i vibració manual la col·locaci ó del formigó amb regle vibratori, i estesa i 
vibració mecànica la col·locació del formigó amb es tenedora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura u niforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i 
a les rasants previstes.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no  superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 
i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 
junts de retracció.  
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix:  - 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambi ent entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui lle var la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i  sense que es produeixin segregacions.  
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70 % de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó amb els mitjans ne cessaris segons el tipus de ciment utilitzat 
i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següen ts a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT.  
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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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F9 -  PAVIMENTS 
 
F96 -  VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F96517DD. 
 
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 de peces pedra o de formigó col·locades so bre base de formigó  
- 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:  
- 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  
Vorada de planxa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja  
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme , net, sense escantonaments ni d'altres defectes.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de 
formigó.  
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 uniform e, 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.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es prod ueixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta.  
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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 replantei g 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.  
 
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 del 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'IN COMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F97 -  RIGOLES 
 
F971 -  BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9715G11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la for mació de rigoles.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Formació de base per a rigola, amb formigó en mas sa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Base per a rigola: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació del formigó 
- Acabat de la superfície 
- Protecció del formigó fresc i cura  
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BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:  
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregaci ons o buits en la seva massa.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha de tenir una textura uniforme i contínua.  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a esca ire.  
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base 
de formigó de la vorada.  
La secció de la base no pot quedar disminuïda en ca p punt per la introducció d'elements de l'encofrat 
ni d'altres.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
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 suport ha de tenir el grau de compactació adequa t i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui lle var la capa superficial del formigó fresc.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es prod ueixin disgregacions.  
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconse guir una massa compacta i sense que es produeixin 
segregacions.  
Per a realitzar junts de formigonament no previstos  al projecte és necessària l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida 
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser,  com a mínim, de 3 dies.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:  
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el qu e se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural  
(EHE-08).  
 
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.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'ac ord a les condicions del plec i al procediment 

adoptat  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructi us.  
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'IN COMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F97 -  RIGOLES 
 
F974 -  RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F97422EA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la for mació de rigoles.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Rigola amb peces col·locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada  
RIGOLA:  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara su perior ha de tenir un pendent transversal del 
2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan sigu in rigoles sense desnivell.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
RIGOLA AMB PECES:  
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.  
Les peces han de formar una superfície plana i unif orme, han d'estar ben assentades, col·locades 
a fil i a tocar i en alineacions rectes.  
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats a mb beurada de ciment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de tenir el grau de compactació adequa t i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
RIGOLA AMB PECES:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa d e morter de 3 cm de gruix.  
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se ab eurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hiver n.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA:  
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES:  
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.  
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- Inspecció visual del procediment d'execució, d'ac ord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructi us.  
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'IN COMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F99 -  ESCOCELLS 
 
F991 -  FORMACIÓ D'ESCOCELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F991UAU0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació d'escocells per a voreres.  
S'han considerat els escocells formats amb els mate rials següents:  
- Peces prefabricades de morter de ciment  
- Totxanes o maons foradats  
- Xapa d'acer galvanitzat 
- Xapa d'acer amb acabat “corten”  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces de l'escocell rejuntades  amb morter  
En el cas d'utilitzar totxanes o maons:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
- Arrebossat de l'escocell  
En el cas d'utilitzar xapa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació previa, aplomat i anivellament 
- Fixació definitiva i neteja  
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:  
Les peces que formen l'escocell no han de tenir esc antonaments, esquerdes o d'altres defectes 
visibles.  
El formigó de la base ha de quedar uniforme, contin u i la seva resistència característica estimada 
(Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aq uesta base de formigó no ha de quedar visible.  
Les parets de l'escocell acabat han de quedar a esc aire, planes i aplomades. Les peces han de quedar 
ben travades en les cantonades.  
Han de quedar al mateix pla.  
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.  
Base de formigó:  >= 15 x 7 cm  
ESCOCELLS DE TOTXANA O MAÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions:  ± 15 mm  
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric  
- Nivell:  ± 10 mm  
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- Aplomat:  ± 5 mm  
- Planor:  ± 5 mm/m  
ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT:  
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar.  
Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Balcament de l'escocell:  ± 3 mm  
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm  
- Junts:  ± 1 mm  
ESCOCELL DE XAPA D'ACER:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme , ha d'estar net i sense defectes.  
Ha de quedar aplomat. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària indicada en 
la DT 
La part superior de l'escocell ha de quedar en un m ateix pla que el paviment de la vorera, no ha 
de sobresortir. 
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d' ancoratge. 
La unió de l'escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar 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, sense pluja.  
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.  
S'ha de comprovar que les característiques del prod ucte corresponen a les especificades al projecte.  
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:  
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la c onstrucció de l'element.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
 
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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H11A31. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Mescla bituminosa en calent per a capes de paviment , formades per la combinació d'un lligant 
hidrocarbonat, granulats i eventualment additius, d e manera que totes les partícules del granulat 
quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de l ligant col·locada i compactada, a una temperatura 
molt superior a la d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bitumi nós, resultat de la combinació d'un lligant 

hidrocarbonat, granulats (inclòs el pols mineral) a mb granulometria continua i eventualment 
additius.  

- Mescles bituminoses drenants per a capes de rodad ura, formades per granulats (en granulometria 
continua amb baixes proporcions de granulat fi o am b discontinuïtat granulomètrica en alguns 
tamisos), pols mineral, que son les que per la seva  proporció baixa de granulat fi, tenen un 
contingut molt elevat de forats interconnectats que  proporcionen propietats drenants. S'han 
considerat per a l'us en capes de rodadura de 4 a 5  cm de gruix..  
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- Mescles bituminoses discontinues per a capes de r odadura, formades per granulats (en 
granulometria continua amb baixes proporcions de gr anulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica 
en alguns tamisos), pols mineral, que tenen una dis continuïtat granulomètrica molt elevada en 
els tamisos inferiors del granulat gros. S'han cons iderat dos tipus; un amb la mida màxima nominal 
del fus granulomètric de 8 mm i l'altre d'11 mm. Es  consideren per a ús en capes de rodadura 
de 2 a 3 cm de gruix.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de t reball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d'aques t per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogèni a, uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva ra sant, gruix i amplària.  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als 
valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%   
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 
542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les t aules 542.15 o 542.16 del PG-3.  
En capes de rodadura: 
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode  del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada 
abans de la posada en servei de la capa:  >= 0,7 mm   
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%) :  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en 

servei la capa)  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors  al teòrics  
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual 
o superior a la densitat de referència.  
El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA , obtingut segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, 
ha de ser igual o superior al percentatge de forats  de referència.  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 
543.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les t aules 543.13 o 543.14 del PG-3.  
Macro textura superficial obtinguda amb el mètode d el cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada 
abans de la posada en servei de la capa: 
     - Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm 
     - Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm  
Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en servei 
la capa): 
     - Mescles tipus BBTM B i PA:   60% 
     - Mescles tipus BBTM A:  65%  
Toleràncies d'execució:  
- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l'apar tat 543.9.3.2.1 del PG-3:  no ha de ser inferior 
a 98% de la densitat de referència 
- Percentatge de forats: 
     - Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 c m: ± 2% 
     - Mescla tipus PA: ± 2%  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors  als definits en les seccions tipus de la DT, 

o en el seu defecte, el que resulti de l'aplicació de la dotació mitja que s'especifica en el 
plec de prescripcions tècniques particulars.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitu d no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de de terminar si es pot acceptar la realització del 
tram de prova com a part integrant de l'obra en con strucció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d' Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula  
de treball i si són acceptables o no els equips pro posats pel Contractista.  
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitza r la correspondència, al seu cas, entre els 
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mètodes de control de la dosificació del lligant hi drocarbonat i de la densitat in situ establerts 
als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i  altres mètodes ràpids de control.  
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 formes previstes, a mb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que exce deixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les  instruccions de la DF.  
S'ha de comprovar que transcorregut el termini de t rencament del lligant dels tractaments aplicats, 
no queden restes d'aigua. El reg ha d'estar curat i  ha de conservar tota la capacitat d'unió amb 
la mescla.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament come nçant per la vora inferior de la capa i amb la 
major continuïtat possible, per franges horitzontal s. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar 
per a que hi hagi el menor nombre de junts possible .  
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera 
es trobi encara calent i en condicions de ser compa ctada; en cas contrari s'ha d'executar un junt 
longitudinal.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possi ble, ajustant la velocitat de l'estenedora a 
la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es 
comprovarà que la temperatura de la mescla a estend re, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta,  
no baixi de la prescrita en la fórmula de treball p er a l'inici de compactació, en cas contrari 
cal executar un junt transversal.  
On resulti impossible, a judici del Director d'Obra , l'ús de màquines estenedores, la mescla 
bituminosa en calent s'ha de poder posar en obra pe r altres procediments aprovats per aquest. S'ha 
de descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre  i s'ha de distribuir en una capa uniforme i 
d'un gruix tal que, una vegada compactada, s'ajusti  a la rasant i secció transversal indicades als 
Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades .  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millor ats o modificats amb cautxú i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat  de mantenir la densitat de la tongada fins que 
l'augment de la viscositat del betum contraresti un a eventual tendència del cautxú a recuperar la 
seva forma, s'ha de continuar obligatòriament el pr océs de compactació fins que la temperatura de 
la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmul a de treball, encara que s'hagi assolit prèviament 
la densitat abans especificada.   
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de man era continua i sistemàtica. Si l'estesa de la 
mescla bituminosa es fa per franges, en compactar u na d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterio r, com a mínim.  
Els corrons han de portar la seva roda motriu del c ostat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis 
de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'h a compactat, i els seus canvis de sentit s'han 
de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els element s de compactació estiguin nets i, si és precís, 
humits.  
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar qu e els junts transversals de capes sobreposades 
quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els l ongitudinals quedin desplaçades a un mínim de 
15 cm un de l'altra.  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C,  excepte si el gruix de la capa a estendre fos 
inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC . Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers 
d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació 
obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en c as de pluja.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat 
en les taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG- 3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un 
reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.  
Si la superfície estigués constituïda per un pavime nt hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos  de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director d' Obra.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3.  
A les vies sense manteniment de la circulació per a  les categories de trànsit T00 a T1 o amb 
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha  d'estendre la capa en tota la seva amplada, 
treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores  lleugerament desfasades, evitant junts 
longitudinals.  
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superf ície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, 
sense segregacions ni arrossegaments, i amb un grui x tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant 
i secció transversal indicades a la DT del Projecte , amb les toleràncies indicades.  
L'equip de compactació ha de complir les especifica cions de l'article 542.4.4 del PG-3.  
La compactació s'ha de realitzar segons el pla apro vat pel Director d'Obra en funció dels resultats 
del tram de prova; s'ha de fer a la major temperatu ra possible, sense sobrepassar la màxima prescrita 
en la fórmula de treball i sense que es produeixi d esplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continua r 
mentre la temperatura de la mescla no baixi de la m ínima prescrita en la fórmula de treball i la 
mescla es trobi en condicions de ser compactada, fi ns que assoleixi la densitat especificada.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la  temperatura de l'estesa en primer lloc no fos 
superior al mínim fixat en la fórmula de treball pe r acabar la compactació, la vora d'aquesta franja 
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s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert u na superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar 
una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència se gons l'article 531 del PG 3, deixant trencar 
l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'esca lfar el junt i estendre la següent franja contra 
ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han d e compactar transversalment, i s'ha de disposar 
els recolzaments necessaris per als elements de com pactació.  
La capa executada només es pot obrir a la circulaci ó quan assoleixi la temperatura ambient en tot 
el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, q uan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest 
cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció  sobre la capa fins que aquesta assoleixi la 
temperatura ambient.  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C.  Amb vent intens, desprès de gelades o en taulers 
d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació 
obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en c as de pluja.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat 
en les taules 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aques ta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació 
o d'adherència, que ha de complir l'especificat en l'article 531 del PG-3.  
Si la superfície estigués constituïda per un pavime nt heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant 
fressat els excessos de lligant i segellar les zone s massa permeables, segons les instruccions del 
Director d'Obra.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3.  
A les vies sense manteniment de la circulació per a  les categories de trànsit T00 a T2 o amb 
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha  d'estendre la capa en tota la seva amplada, 
treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores  lleugerament desfasades, evitant junts 
longitudinals.  
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evit ar sempre els junts longitudinals. Només en 
categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació de car reteres en les que no sigui possible tallar el 
trànsit, es permeten i aquests junts han de coincid ir amb un carener del paviment.  
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de 
manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s'ajusti a la secció transversal 
indicada a la DT amb les toleràncies previstes.  
L'equip de compactació ha de complir les especifica cions de l'article 543.4.4 del PG-3.  
La compactació s'ha de realitzar segons el pla apro vat pel Director d'Obra en funció dels resultats 
del tram de prova; el nombre de passades de compact ador sense vibració ha de ser superior a 6, s'ha 
de fer a la major temperatura possible, sense sobre passar la màxima prescrita en la fórmula de treball  
i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura 
de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicio ns 
de ser compactada, fins que es compleixi el pla apr ovat.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la  temperatura de l'estesa en primer lloc no fos 
superior al mínim fixat en la fórmula de treball pe r acabar la compactació, la vora d'aquesta franja 
s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert u na superfície plana i vertical. A continuació, 
s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franj a contra ella.  
Els junts transversals en capes de rodadura s'han d e compactar transversalment, s'ha de disposar 
els recolzaments necessaris per als elements de com pactació i s'han de separar més de 5 m dels junts 
transversals de les franges d'estesa contigües.  
La capa executada es podrà obrir a la circulació ta nt aviat com la temperatura de la mateixa arribi 
als 60ºC. S'han d'evitar les aturades brusques i el s canvis de sentit del transit sobre la capa 
fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els a mples de cada capa segons amb les seccions tipus 
especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les de nsitats mitjanes obtingudes dels assaigs de 
control de cada lot.  
L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els reg s d'emprimació o d'adherència.  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplica nt l'amplària de cada capa d'acord amb les 
seccions tipus especificades a la DT per la llargàr ia realment executada.  
L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els reg s d'adherència.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que  se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba  el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescrip ciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas  bituminosas en caliente tipo hormigón 
bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus  de mescla bituminosa en calent. Execució d'un 
tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control d e fabricació i els resultats in situ 
En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesu ra de la temperatura de la mescla i la temperatura 
ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència  
- En mescles contínues: Presa de mostres i preparac ió de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida 
màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697- 32 per a mides màximes del granulat superiors, 
al menys un cop al dia i al menys un cop per lot de terminat segons el menor dels valors següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament  
- En mescles discontínues: Presa de mostres i prepa ració de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 
50 cops per cara al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels 
valors següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament  
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 1 2697-8 de les provetes anteriors  
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 1269 7-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de 

l'UNE-EN 13108-20  
- En mescles contínues: Determinació per a cada lot  de la densitat de referència per a compactació, 

com el valor mig dels 4 últims valors de densitat a parent obtinguts de les provetes del punt 
anterior  

- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a ca da lot de  la densitat de referència per a 
compactació, com el valor mesurat dels últims 4 val ors de densitat aparent, obtinguts de les 
provetes anteriors. 

- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per  a cada lot, del percentatge de forats de 
referència per a compactació, definit com el valor mig dels últims 4 valors de contingut de forats 
obtinguts de les provetes anteriors.  

- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, am b la freqüència que estableixi el DO, sobre 
les mostres de les provetes  

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-E N 12697-2, amb la freqüència que estableixi 
el DO, sobre les mostres de les provetes 

- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb l a freqüència que estableixi el DO  
- Que el nombre i tipus de compactadors son els apr ovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, netej a i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'in flament dels dels compactadors 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons NLT 

327; amb la freqüència que determini la DO. 
- Per a mescles contínues, la frqüència i l'amplitu d en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar  la compactació  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre 

la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, calculant un valor cada hm. En les capes de 
rodadura sha de comrpvar la regularitat superficial  a més, abans de la recepció definitiva de 
les obres, en tota la llargària de l'obra  

- Determinació de la resistència al lliscament, seg ons NLT 336, una cop passats 2 meses de la posada 
en servei de la capa, en tota la llargària del lot  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en u n nombre més gran o igual a 5 per lot  
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis  antriors segons UNE-EN 12697-6, considerant 

les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13 108-20  
En capes de rodadura, cal comprovar a més: 
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- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE- EN 13036-1, abans de la posada en servei de la 
capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un pu nt per hm com a mínim  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
- Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >=  2,5 cm i mescles PA: extracció de testimonis 

en punts aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 per lot 
- En mescles BBTM A:  determinar la densitat aparen t de les provetes i el gruix de la capa 
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determin ar la densitat aparent i el percentatge de forats 

dels testimonis extrets 
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determi nar la dotació mitja de la mescla com a relació 

entre la massa total dels materials corresponents a  cada càrrega, mesurada per diferència de 
pes del camió abans i desprès de carregar-lo, per l a superfície realment tractada mesurada en 
el terreny. La bàscula ha d'estar contrastada  

- En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal d eterminar el gruix, el contingut de forats segons 
UNE-EN 12697-8 i la densitat segons UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig que figuren 
a l'annex B de l'UNE-EN 13108-20.  

- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE- EN 13036-1, abans de la posada en servei de 
la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un  punt per hm com a mínim  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El lot de control definit en el procés d'execució ( 500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o jornada 
diària) s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
Densitat: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior  a l'especificada anteriorment; no més de 3 
individus de la mostra assajada podran presentar re sultats individuals que baixin de la prescrita 
en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja  obtinguda és inferior, s'ha de procedir de la 
següent manera: 
     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior a l 95% de la densitat de referència, s'ha d'aixecar 
la capa de mescla bituminosa corresponent al lot co ntrolat mitjançant fressat i s'ha de reposar 
per compte del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferio r al 95% de la densitat de referència, s'ha 
d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la c apa de mescla bituminosa corresponent al lot 
controlat.  
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al pr evist a la secció-tipus de la DT. No més de 3 
individus de la mostra assajada poden presentar res ultats individuals que baixin del prescrit en 
més d'un 10%. 
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir 
de la següent manera: 
     - Per capes de base: 
          - Si el gruix mig obtingut en una capa de  base fos inferior al 80% de l'especificat abans, 
s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel se u compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat 
i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre  la rebutjada si no hi haguessin problemes de 
gàlib; 
          - Si el gruix mig obtingut fos superior a l 80% de l'especificat abans, i no existissin 
problemes d'entollament, s'ha de compensar el minva ment de la capa amb el gruix addicional 
corresponent a la capa superior per compte del Cont ractista. 
     - Per capes intermèdies: 
          - Si el gruix mig obtingut en una capa in termèdia fos inferior al 90% de l'especificat 
abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista,  pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant 
fressat i reposar-la o estendre de nou una altra ca pa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes 
de gàlib o sobrecàrregues en estructures 
          - Si el gruix mig obtingut fos superior a l 90% de l'especificat abans, i no existissin 
problemes d'entollament, s'ha d'acceptar la capa am b una penalització econòmica del 10%. 
     - Per capes de rodadura: 
          - Si el gruix mig obtingut fos inferior a  l'especificat s'ha de rebutjar la capa, i el 
Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de 
nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi hagu essin problemes de gàlib o sobrecàrregues en 
estructures  
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de  la capa acabada excedeixen els límits establerts, 
es procedirà de la següent manera: 
     - Si els resultats excedeixen els límits estab lerts en més del 10% de la longitud del tram 
controlat o de la longitud total de l'obra per a ca pes de rodadura, s'ha d'estendre una nova capa 
de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a càrrec del Contractista; 
     - Si els resultats excedeixen els límits estab lerts en menys del 10% de la longitud del tram 
controlat o de la longitud total de l'obra, s'han d e corregir els defectes de regularitat superficial 
mitjançant fressat a càrrec del Contractista. La lo calització dels esmentats defectes s'ha de fer 
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sobre els perfils longitudinals obtinguts en l'ausc ultació per la determinació de la regularitat 
superficial. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de  la capa de rodadura en trams uniformes i continus,  
amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits  establerts, i compleixen amb els valors de les 
taules següents, segons correspongui, es podrà incr ementar l'abonament de mescla bituminosa, segons 
l'establert en l'apartat 542.11 del PG 3: 
     - Per ferms de nova construcció amb possibilit at d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20a 
     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb p ossibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 
542.20b  
Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la ma crotextura superficial no ha de resultar inferior 
al valor previst. No més d'un individu de la mostra  assajada pot presentar un resultat individual 
inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la m acrotextura superficial resulta inferior al valor 
previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior 
al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista 
     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior 
al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penali tzació econòmica del 10%  
Resistència al lliscament: 
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de  la resistència al lliscament resulta inferior 
al valor previst, es procedirà de la següent manera : 
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinac ió de la resistència al lliscament resulta 
inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del 
Contractista. 
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinac ió de la resistència al lliscament resulta 
superior al 90% del valor previst, s'aplicarà una p enalització econòmica del 10%  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
Densitat en mescles discontinues BBTM A: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior  a l'especificada; no més de 2 mostres poden 
presentar resultats individuals inferiors al 95% de  la densitat de referència. 
- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l'es pecificada, s'ha de procedir de la manera següent: 
     - Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l 95% de la densitat de referència, cal aixecar 
la capa de mescla bituminosa corresponent al lot co ntrolat mitjançant fressat i s'ha de reposar 
a càrrec del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no es inferio r al 95% de la densitat de referència, s'ha 
d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la c apa de mescla bituminosa corresponent al lot 
controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de  la capa >= 2,5 cm: 
- La mitja del percentatge de forats no ha de varia r en més de 2 punts percentuals dels valors 
especificats; no més de 3 individus de la mostra as sajada poden presentar resultats individuals 
que variïn dels establerts en més de 3 punts percen tuals. 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent  a l'especificada, s'ha de procedir de la manera 
següent: 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia e n més de 4 punts percentuals, cal aixecar la 
capa de mescla bituminosa corresponent al lot contr olat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec 
del Contractista; 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia e n menys de 4 punts percentuals, s'ha d'aplicar 
una penalització econòmica del 10% a la capa de mes cla bituminosa corresponent al lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de  la capa < 2,5 cm: 
- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, n o ha de ser inferior a l'especificada i, a més, 
no més de 2 mostres poden presentar resultats indiv iduals inferiors al 95% de la densitat de 
referència. 
- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l'esp ecificada, s'ha de procedir de la manera següent: 
     - Si la dotació mitja de mescla obtinguda es i nferior al 95% de la densitat de referència, 
cal aixecar la capa de mescla bituminosa correspone nt al lot controlat mitjançant fressat i s'ha 
de reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la dotació mitja de mescla obtinguda no e s inferior al 95% de la densitat de referència, 
s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a  la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat.  
Densitat en mescles drenants PA: 
- La mitja del percentatge de forats no ha de varia r en més de 2 punts percentuals dels valors 
especificats; no més de 3 individus de la mostra as sajada poden presentar resultats individuals 
que variïn dels establerts en més de 3 punts percen tuals 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent  a l'especificada, s'ha de procedir de la manera 
següent: 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia e n més de 4 punts percentuals, cal aixecar la 
capa de mescla bituminosa corresponent al lot contr olat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec 
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del Contractista; 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia e n menys de 4 punts percentuals, s'ha d'aplicar 
una penalització econòmica del 10% a la capa de mes cla bituminosa corresponent al lot controlat.  
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al pr evist a la secció-tipus de la DT. No més de 2 
individus de la mostra assajada poden presentar res ultats individuals inferiors al 95% del gruix 
especificat. 
- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir 
de la següent manera, s'ha de rebutjar la capa i el  Contractista pel seu compte, ha d'aixecar la 
capa mitjançant fressat i reposar-la.  
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de  la capa acabada excedeixen els límits establerts, 
cal enderrocar el lot, retirar la runa a l'abocador  i estendre una nova capa a càrrec del 
Contractista. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de  la capa de rodadura en trams uniformes i continus,  
amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits  establerts, i compleixen amb els valors de les 
taules següents, segons correspongui, es podrà incr ementar l'abonament de mescla bituminosa, segons 
l'establert en l'apartat .543.11 del PG 3: 
     - Per ferms de nova construcció amb possibilit at d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18a 
     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb p ossibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 
543.18b  
Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la ma crotextura superficial no ha de resultar inferior 
al valor previst. No més d'un individu de la mostra  assajada pot presentar un resultat individual 
inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la m acrotextura superficial resulta inferior al valor 
previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior 
al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista, i 
en les mescles drenants, cal enderrocar el lot, por tar-lo a l'abocador i reposar la capa a càrrec 
del Contractista 
     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior 
al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penali tzació econòmica del 10% 
Resistència al lliscament: 
- El resultat mig de la resistència al lliscament n o ha de ser inferior al valor previst. No més 
d'un 5% de la llargària total del lot pot presentar  un resultat inferior a aquest valor en més de 
5 unitats. 
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de  la resistència al lliscament resulta inferior 
al valor previst, es procedirà de la següent manera : 
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinac ió de la resistència al lliscament resulta 
inferior al 95% del valor previst, en mescles disco ntinues, s'ha d'estendre una nova capa a càrrec 
del Contractista i en mescles drenants, cal enderro car el lot, portar-lo a l'abocador i reposar 
la capa a càrrec del Contractista 
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinac ió de la resistència al lliscament resulta 
superior al 95% del valor previst, s'aplicarà una p enalització econòmica del 10%  
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9J -  REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J12E70. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cur a del formigó amb producte filmogen. 
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 
- Reg d'imprimació 
- Reg d'adherència 
- Reg de penetració 
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- Reg de cura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de penetració: 
- Preparació de la superfície existent 
 - Aplicació del lligant bituminós 
 - Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
 En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent 
 - Aplicació del lligant bituminós 
 En el reg de cura:  
- Preparació de la superfície existent 
 - Aplicació del lligant bituminós 
 - Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
 Reg amb producte filmogen. 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del producte filmogen de cura 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir l’excé s de lligant o per tal de garantir 
la protecció del reg del trànsit d’obra. 
La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus ECI  ha de ser de 1200 g/m2 a calçades i vorals. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el reg. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT.  Ha de complir les condicions especificades 
per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar estovada per un excés d'humitat. 
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la necessitat d’àrid de cobertura i dotació 
corresponent i l’adequació dels mitjans previstos en l’execució. Es comprovaran les característiques de l’equip, especialment la 
seva capacitat per aplicar la dotació  de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la uniformitat de repartiment, tant transversal 
com longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat de marxa mé s 
apropiades, i com a dada orientativa, el nombre de passades del equip de compactació. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a la temperatura 
especificada. 
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un equip portàtil. 
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible, mecànicament. 
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera necessari. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol 
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
S’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l’aplicació del lligant, i 4h en cas 
d’estesa de l’àrid. 
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s’ha d’estendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a velocitat 
<= 40 km/h. 
L’estesa de l’à rid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi de fer circular trànsit per sobre del reg, o quan 
s’observi que hagi quedat part sense absorbir passades 24h de l’estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima necessà 
ria per a absorbir l’excés de lligant o per a garantir la durada del reg sota l’acció del trànsit. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
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L’àrid a utilitzar en regs d’imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueix o mescla d’ambdós 
materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies estranyes. Complirà, a més, les segü ents condicions: 
- Plasticitat  (NLT-105 i NLT-106):  Nul·la 
- Coeficient de neteja (NLT-172):  <= 2 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  >= 40 
- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2):  100 % 
En el moment de l’estesa, si és el cas, el  granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua lliure. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de reparar els 
desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
L’estesa de l’àrid de cobertura, si és el cas,  es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi de fer circular trànsit per sobre del reg. 
L’estesa es realitzarà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF. 
En el moment de l’estesa, si és el cas, el  granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua lliure. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:  
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les condicions especificades per 
l'unitat d'obra corresponent. 
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a velocitat 
<= 30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
No són d'abonament els excessos laterals. 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN REG  AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució. 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el reg i observació de l’efecte de pas de un camió carregat. 
- Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant.  
- Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.  
- Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m. 
- Control de la dosificació realment estesa, mitjanç ant el pesat de safates metàl·liques o bandes de paper col·locades sobre la 
superfície sense tractar prèviament a l’estesa del lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de determinacions l’establirà la DF. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS 
HIDROCARBONATS: 
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 
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Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’ impulsió i la velocitat del equip, 
ajustant-se a les deduïdes del tram de prova. 
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les tolerà ncies indicades en el plec. 
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de la prevista en mes d’un 15%. I no 
mes de un individu de la mostra podrà excedir els límits fixats. 
L’equip de reg  haurà de ser capaç  de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitjana, no més grans del 15% 
transversalment i del 10% longitudinalment. 
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9V -  ESGLAONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9V3K6UA,F9V3K6UB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó  o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb 
morter.  
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 a truc de maceta amb mor ter 
- Col·locació de la beurada, en el seu cas 
- Neteja de l'esglaó acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de tenir una textura i col or uniformes.  
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, t rencades, tacades, ni amb defectes aparents.  
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.  
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfi l previst.  
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al  suport, formant una superfície plana.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 4 mm/m 
- Planor de les celles:  ± 2 mm  
- Horitzontalitat:  ± 0,2%  
- Fals escaire:  ± 5 mm  
ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO:  
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i e ventualment amb colorants.  
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'en trega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a 
les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  >= 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sig ui inferior a 5°C o superior a 35°C.  
En cas que es donessin aquestes condicions una vega da acabats els treballs, s'ha de revisar allò 
executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les par ts afectades.  
Les superfícies de recolzament han de ser netes i h umides.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una sup erfície contínua d'assentament i rebuda de morter, 
de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per a l davanter.  
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'e spolsar amb ciment la superfície del morter fresc.  
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h de s de la col·locació de l'esglaó.  
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar  la superfície.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-RSR/1984  Revestimientos de Suelos: Piezas Rígi das.  
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FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBA1F110,FBA19110,FBA22311,FBA31110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
 - Marques transversals 
 - Marques superficials 
 - Pintat de banda contí nua sonora 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
 - No reflectants 
 S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
 - Vials privats 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Neteja i acondicionament del paviment 
 - Aplicació de la pintura 
 - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
 - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
 CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
 Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
 Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
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     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
 La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la mateixa mida, amb la 
separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el s 
eu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de 
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT 
OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i 
anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels 
següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del 
tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents 
elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la 
detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas 
d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb 
fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o 
mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant 
semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de 
senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º  i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li 
el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el 
paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat. 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la maquinària i les eines 
adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca 
pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras. 
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera 
de poblado. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat de pintures en cas 
de repintat, etc... 
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar. 
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 
-  Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i microesferes 
(UNE 135274), sobre, com a mínim: 
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la línia on ha de passar la màquina 
espaiades 40 m com a mínim. S’ hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de: 
     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 
     - R etrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes de procediment de 
cada assaig. 
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres seran com a mínim: 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de disposar a la línia on ha de 
passar la mà quina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir els defectes 
observats. 
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del plec, amb les toleràncies indicades a la norma UNE 
135200-2. 
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là mines metàl·liques, han de complir les 
especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en 
funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %. 
 Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en qualsevol dels períodes 
de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions mitjançant un sistema d’avaluació dinàmic “in 
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situ”: 
     - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació. 
- Es requereixen els següents assaigs: 
     - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436) 
      - Grau deteriorament  
- Evolució  del factor de luminància (UNE 48073-2) 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK282C9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó de formigó fet “in situ” sobre solera de maó calat col· locat sobre llit de sorra. 
- Pericó  de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb terres. 
- Pericó de fàbrica de maó fet “ in situ”, amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de maó calat, i  reblert 
lateral amb terres 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó de formigó fet “in situ”: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d’assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas 
Pericó de fàbrica de maó  fet “in situ” 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels maons de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres. 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
 PERICÓ DE FORMIGÓ FET “IN SITU”: 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
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Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
 - Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
 - Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
 PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 
El pericó  ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 
sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà  dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per 
tal d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ±5 mm r especte el rectangle teòric 
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET “IN SITU” 
El pericó ha d’estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó  calat 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
Les parets han de  ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un 
lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 
 Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 
 Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
PERICÓ DE FORMIGÓ FET “IN SITU”: 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 
les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions  
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET “IN SITU” 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El procès de col·locació  del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material. 
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG2 -  TUBS I CANALS 
 
FG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG22RFFF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S’han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L’estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
 SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
 Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 
 Fondària de les rases:  >= 40 cm 
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 Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris 
d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització  han de ser els adequats al tipus i característiques del 
tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles 
obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos enterrados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció 
dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a l’indicat al 
R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 
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FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
FG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG31D578. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió  baixa i instal·lacions en general, per a serveis 
fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï llament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines 
termoplàstiques , UNE 21123-4 
  - Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticul at (XLPE) i coberta de barreja de policlorur 
de vinil (PVC), UNE 21123-2 
  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
  - Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d’elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques 
, UNE 21123-4 
  - Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil 
(PVC), UNE 21123-2 
  - Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
  - Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d’acer, aïllament de barreja de polietilè  reticulat (XLPE) i coberta 
de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
  - Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d’elastòmers termoestables.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
 El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de 
protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
 Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
 Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti 
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perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al 
paviment i la seva posició  ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
 Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
 En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà , en la mesura del possible, les possibilitats d’ocultació que ofereixi 
aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap 
cas han de malmetre el cable. Han d’estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un altre, es penjarà d’un cable fiador 
d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i 
aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l’encreuament es  fa practicant un pont amb el mateix 
cable, els punts de fixació immediats han d’estar el suficientment propers per tal d’evitar que la distància indicada pugui deixar 
d’existir. 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de tracció. En cap cas està permes fer 
servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant 
sense malmè trela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop 
estesa la línia. Ha de ser d’acer galvanitzat hi  no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions 
de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , ja sigui en xarxes sobre suports 
o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 
 Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per 
sobre amb un tub d’acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d’una caixa de doble aïllament, 
situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l’entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l’aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà  superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments 
dels cables. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l’estesa del cable es amb tensió , es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es 
disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El 
cable s’ha d’ extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l’operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport. 
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri 
aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà  tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a 
cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per 
tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la 
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seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte 
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons 
cadascun dels reglaments d’aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula 
d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el seu recorregut 
respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR3 -  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACAB ATS SUPERFICIALS 
 
FR3P -  APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3P2212. 
 
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  
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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 h an de tenir elements estranys ni llavors de males 
herbes.  
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha  de tenir els pendents necessaris per a evacuar 
l'aigua superficial.  
Toleràncies d'execució:  
- Anivellament:  ± 3 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys 
a les plantacions existents.  
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les 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 especial  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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR3 -  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACAB ATS SUPERFICIALS 
 
FR3S -  APORTACIÓ DE MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3SC0U4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Operació consistent en estendre una capa de materia l orgànic o inorgànic sobre la superfície 
enjardinada.  
Els objectius principals de l'encoixinament son: 
- Optimització de l'ús de l'aigua 
- Control de les males herbes 
- Protecció de la capa superficial d'arrels i sòl 
Com a objectius secundaris pot interessar algun d'a quests: 
- Millora de les característiques del sòl 
- Millora dels aspectes estètics 
- Control de l'erosió 
- Millora dels aspectes relacionats amb el medi amb ient  
CONDICIONS GENERALS:  
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L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre l a totalitat de la superfície i amb la proporció 
indicades a la DT.  
L'encoixinament ha de restar separat del coll de le s arrels de les plantes, de 7,5 a 15 cm en arbustos  
i arbres joves, i de 20 a 30 cm en arbres desenvolu pats. 
Haurà de cobrir como mínim les superfícies indicade s en la DT, i com a referència es necessari que 
cobreixi un àrea superior a la irrigada pel degoter  de la planta, o un radi superior en 30 cm al 
del pa de terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Cal que estiguin fetes totes les operacions de cond icionament del sòl abans d'estendre 
l'encoixinament. 
Si hi han males herbes o rebrots d'espècies no desi tjades per rizomes o similars, cal eliminar-les.  
S'ha de treballar amb cura que el material no es ba rregi amb elements existents al sòl, especialment 
si l'objectiu final es aconseguir un efecte estètic .  
Es aconsellable regar abundantment després de l'apo rtació per assentar el material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 05A:2004 Normas Tecnológicas de Jardinería y Pa isajismo. Tierras y productos nutrientes. 
Acolchados.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR612236,FR6122UA,FR6122UB,FR6122UC,FR6122UD,FR6P62UA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes  
- Palmàcies  
- Arbusts i arbres de petit format  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament segü ents:  
- Arbre:  

- Amb l'arrel nua  
- Amb pa de terra  
- En contenidor  

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladiss a  
- En contenidor  

- Plantes de petit port:  
- En alvèol forestal  
- En test  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  
     - Comprovació i preparació del terreny de plan tació 
     - Replanteig del clot o rasa de plantació 
     - Extracció de les terres 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegeta l a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Reblert del clot de plantació 
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     - Primer reg 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  
- Plantes de petit port:  
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegeta l a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Primer reg  
ARBRES I ARBUSTS:  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de  plantació.  
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava  al viver.  
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats  de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 
per afavorir l'arrelament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 c m  
PLANTES:  
Les plantes han de quedar a la situació i amb la de nsitat de plantació indicades a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.  
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següe nts condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elev ades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 
mullat.  
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d' inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 
camp.  
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sen se produir descalçament de les terres ni pèrdua 
de sòl.  
ARBRES I ARBUSTS:  
Fondària mínima de sòl treballat:  
- Arbres: 90 cm  
- Arbusts: 60 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop com pactat):  
- Arbres:  60 cm  
- Arbusts:  40 cm  
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de p lantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl.  
Les dimensions del clot de plantació han de ser suf icients per tal de poder acomodar el pa de terra 
o el sistema radical sencer i el seu desenvolupamen t futur.  
Dimensions mínimes del clot de plantació:  
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa  de terra  
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 1 5 cm  
Durant el període que està oberta, l'excavació ha d e quedar protegida del pas de persones i vehicles.  
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en cap es successives de menys de 30 cm, compactant-les 
amb mitjans manuals.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i l a terra.  
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar u na vegada assentat.  
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les ter res sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes 
a un abocador autoritzat.  
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes  i viables.  
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrel s quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel princi pal ben definida.  
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
La col·locació del pa de terra al forat de plantaci ó s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna 
del mateix.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una v egada dins del forat de plantació s'ha de trencar 
el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cu ra, retirant tots aquests materials.  
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.  
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mate ix moment de la plantació. S'ha de recuperar 
i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a 
trencar-lo i retirar-lo.  
PLANTES:  
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Els treballs de condicionament del sòl s'han d'have r fet amb antelació suficient per facilitar 
l'aireig del sòl.  
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm  
Quan el subministrament és en contenidor, els forat s han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest.  
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.  
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT .  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. 
Trabajos de plantación.  
ARBRES:  
* NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. 
Técnicas de plantación de árboles.  
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G213 -  ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G21352U3. 
 
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 operacion s 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 trebal l 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 pels 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.).  
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, molèsties 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 aquest és estable i l'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 veïnes, s'han de suspendre les ob res i avisar a la DF.  
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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 construcció.  
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 material.  
 
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 obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones  
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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2191306,G2193J06,G2194JF5,G2194AU5,G2194XG5,G219GBC0,G219Q200. 
 
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.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre fo rmigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla  bituminosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les mo dificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF.  
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. ).  



Projecte de millora de l'accessibilitat de l'av. Mas Fuster entre cr. la Floresta i c. de la Pau 
08197 Valldoreix 
Pallejà - León arquitectes 
 
 

 
 Pàgina:  155 
 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar n eta de restes de material.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la 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 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 pels 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 mobiliar i 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, molèsties 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 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 construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les 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 
 
* 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 obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se apru eba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmont es. Demoliciones  
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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G21B -  ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCI Ó I SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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G21B4001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, pr otecció i senyalització, amb mitjans mecànics 
i càrrega sobre camió.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i de molició d'ancoratges clavats a terra  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i de molició d'ancoratges amb base de formigó  
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formi gó  
- Desmuntatge de barana metàl·lica  
- Desmuntatge de reixa i ancoratges  
- Desmuntatge de senyal de trànsit  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s 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:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientm ent trossejades i apilades per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es dispos i i de les condicions de transport.  
Els elements desmuntats han de quedar apilats per t al de facilitar-ne la càrrega.  
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 i en condicions d'ús.  
 
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.   
S'han de separar les bandes i els terminals, treien t primer els elements d'unió, perns i femelles, 
i després les peces separadores.  
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, molèsties 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 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 construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, s egons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE DE REIXA:  
m2 realment executat, amidat segons les especificac ions de la DT.  
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:  
Unitat de quantitat realment executada segons les e specificacions de la DT.  
 
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 obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G21J -  REGULARITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G21J3113. 
 
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 ho ritzontals, sense cap limitació d'alçària, 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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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G21R -  ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G21R11A5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrreg a 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 
- 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 branques, arrels 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 de quedar 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'ha d'arrencar els arbres indicats a la 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 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 pels 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'han de talar primer les branques laterals, deixan t 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, molèsties 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 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 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 construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'arbre realment arrencat, 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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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G222 -  EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2223S21. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fona ments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o  realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:   
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'exc avació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de  l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 

segons indiqui la partida d'obra  
Excavacions amb explosius:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'exc avació 
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les  barrinades 
- Execució de les perforacions per a la col·locació  dels explosius 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Control posterior a l'explosió de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat  amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser fora dat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser fo radat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o es carificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compr essor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimens ions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engr unat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requ ereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la  DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replante ig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball,  han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  
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- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol elem ent susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 
rebaixar el fons de l'excavació per tal que la saba ta tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de  l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superp osades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i qua n ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicio ns.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resul tar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de tre ball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïn es, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'ev itar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre le s mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'es tabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fona mentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'exca vació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucio ns necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense sos cavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha  de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necess aris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos.  
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:  
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa 
d'execució proposat pel contractista, justificat am b els corresponents assaigs.  
El programa d'execució de voladures ha de justifica r, com a mínim: 
- Maquinària i mètode de perforació 
- Llargària màxima de perforació 
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destro ssa i disposició de les mateixes 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de  càrrega dels diferents tipus de barrinades 
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues e n l'interior de les barrinades 
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 
- Tipus d'explosor 
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació pro posat en terrenys anàlegs als de l'obra 
- Mesures de seguretat per l'obra i tercers  
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric d e terreny, l'adequació del tipus d'explosius 
i dels detonadors.  
La programació de les càrregues de la voladura s'ha  de fer considerant el tipus de roca, el tipus 
d'estructures properes i la separació entre la vola dura i l'estructura. L'obtenció d'aquests 
paràmetres i la determinació dels estudis prelimina rs a realitzar, s'ha de fer segons el que 
determina l'UNE 22381.  
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velo citat definits en la Taula 1 de la norma UNE 
22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups 
definits en l'article 3 de la mateixa norma.  
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots el s permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 
seguretat necessàries.  
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny 
o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent  necessària la presentació d'un nou programa 
de voladures.  
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L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la co nservació, la manipulació i l'ús de metxes, 
detonadors i explosius, s'han de regir per les disp osicions vigents, complementades amb les 
instruccions que figurin en la DT o en el seu defec te, fixi la DF.  
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada  per a advertir al públic del treball amb 
explosius.  
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càr rega i encesa de barrinades; cal avisar de les 
descàrregues amb prou antelació per a evitar possib les accidents.  
La DF pot prohibir les voladures o determinats mèto des de barrinar si els considera perillosos.  
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un m aterial amb la granulometria adequada a l'ús 
definitiu previst.  
Si com a conseqüència de les barrinades les excavac ions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 
retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb ma terial adequat.  
Les vibracions transmeses al terreny per la voladur a no han de ser excessives, si és així s'ha 
d'utilitzar detonadors de microretard per a l'ences a.  
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, 
es pot reduir la càrrega al 55%.  
Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les  barrinades per a evitar la seva expulsió cap 
a l'exterior.  
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'est ar degudament qualificat i autoritzat i ha de 
ser designat especialment per la DF.  
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, 
travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.  
En detectar la presència d'aigua a l'interior de le s barrinades descendents, s'han de prendre les 
mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.  
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense 
prendre precaucions especials aprovades per la DF.  
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada f ilera han d'estar en contacte.  
En les càrregues discontínues amb intervals buits o  inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar 
la detonació dels mateixos per mitjà de cordó deton ant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas 
d'utilitzar espaiadors, han de ser de material anti estàtic que no propagui la flama.  
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada  ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament.  
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega  
de les barrinades, si no ho autoritza explícitament  la DF.  
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.  
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.  
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com pe r a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús 
a l'aire lliure.  
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de to ta la barrinada, el detonador s'ha d'adossar 
al començament del cordó, amb el fons del mateix di rigit en el sentit de la detonació.  
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser pri vat del seu detonador, fent l'operació la mateixa 
persona que va preparar l'enceb.  
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el conf inament de l'explosió.  
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de  plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la 
flama.  
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de  fusta o d'altres materials que no produeixin 
espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb le s parets de la barrinada. No han de tenir angles 
o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartu txos, els cordons o les metxes.  
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.  
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància  quan sigui accessible o no estigui degudament 
senyalitzada.  
Abans d'encendre les metxes el responsable de la vo ladura ha de comprovar que tots els accessos 
estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de sen yals òptiques o acústiques.  
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritz i l'accés als talls de treball.  
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura  s'ha d'assegurar de que tot el personal està 
resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i p osar-se a resguard.  
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant 
especial atenció a la possible existència de barrin ades fallides.  
En el cas de fronts convergents o que avancin en di reccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells 
pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sob re l'altre, s'han de suspendre els treballs i 
avisar a la DF.  
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb 
l'autorització expressa de la DF i seguint les seve s indicacions.  
La llargària de la metxa des de la boca de la barri nada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa 
testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer.  
S'ha de contar el número de barrinades explosionade s i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys 
detonacions que barrinades, no es pot tornar al fro nt fins al cap de mitja hora.  
Les barrinades fallides han de ser degudament senya litzades i notificades a la DF. S'han de 
neutralitzar el més aviat possible seguint les indi cacions de la DF.  
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.  
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En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precau cions per a evitar la presència de corrents 
estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar  barrinades amb possibilitat de que es produeixin 
tempestes.  
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. 
No poden estar en contacte amb elements metàl·lics.   
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèri e. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser 
disparats amb seguretat.  
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors con nectats a la línia de tir, des del refugi per 
a l'accionament de l'explosor.  
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconne ctada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller 
ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'expl osor i el comprovador de línia han de ser 
homologats.  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi 
l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de l a DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar  les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la  DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi pro duït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que cal guin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotament s per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres .  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels  camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no prov ocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se m odifica el articulo 104 del pliego de prescripcione s 
técnicas generales para obras de carreteras y puent es (PG 3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban  determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera  
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras  
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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G224 -  REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2243011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un  acabat geomètric de l'element, realitzades amb 
mitjans mecànics.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Acabat i allisada de talussos  
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació d el 95% PM  
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 9 5% PM  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entib ació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS:  
La qualitat del terreny posterior al repàs requerei x l'aprovació explícita de la DF.  
La superfície no ha de tenir material engrunat o fl uix i les esquerdes i els forats han de quedar 
reblerts.  
SÒL DE RASA:  
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.  
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar e n angle recte.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 15 mm/3 m  
- Nivells:  ± 50 mm  
ESPLANADA:  
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivella t.  
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m  
- Nivells:  ± 30 mm  
TALUSSOS:  
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l' aspecte especificats a la DT amb les indicacions 
específiques que, en el seu cas, determini la DF.  
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que 
no originin discontinuïtats visibles.  
Toleràncies d'execució:  
- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura  ambient sigui inferior a 2°C.  
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida.  
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol materi al tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, 
argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui com pactar-se adequadament, els forats que en 
resultin, s'han de reblir amb material adequat, seg ons les instruccions de la DF.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha  de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual.  
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha  de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
ESPLANADA:  
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operac ió fins que l'esplanada s'hagi assecat.  
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot ordenar 
la seva substitució per un sòl classificat com a ad equat, fins a un gruix de 50 cm.  
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de substituir  
per un sòl classificat com adequat, a la fondària i  condicions que indiqui la DF.  
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i e stabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.  
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d 'un supercompactador de 50 t, segons el definit 
en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FO M/1382/2002.  
TALUSSOS:  
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de f er per a cada fondària parcial no més gran de 
3 m.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se 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 obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G226 -  TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2265111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de dife rents materials, en zones de dimensions que 
permeten la utilització de maquinària, amb la final itat d'aconseguir una plataforma de terres 
superposades.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterio r de les terres  
- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterio r de les terres  
- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament  
- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació poster ior  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas nec essari 
- Compactació de les terres  
CONDICIONS GENERALS:  
Les terres han de complir les especificacions fixad es al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de compli r les especificacions fixades al seu plec de 
condicions.  
Els materials han de complir les condicions bàsique s següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, p er les condicions de servei previstes  
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, 
en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el to lerable.  
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 
del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en l a zona exterior del terraplè (coronament i zones 
laterals).  
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colap sables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria 
orgànica o amb qualsevol altre tipus de material ma rginal, han de complir l'especificat en l'article 
330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2 002.  
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terre s naturals provinents d'excavació o d'aportació, 
i a més, també es podran fer servir els productes p rovinents de processos industrials o manipulats, 
sempre que compleixin les prescripcions del PG3.   
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un as sentament superior al 1% de l'altura inicial 
de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i  pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran 
utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un es tudi especial que defineixi les disposicions 
i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la fun cionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat 
del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics.  
S'hauran de compactar per la part humida, amb relac ió a la humitat òptima de l'assaig Próctor de 
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referència compresa entre el 1 i el 3%.  
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua depe ndrà del seu contingut. Així, per a qualsevol 
zona del terraplè, es podran utilitzar les que ting uin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués 
un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra 
per a autoritzar el seu ús.  
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions  només es podran utilitzar terres adequades o 
seleccionades.  
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona de l terraplè.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixe s característiques.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per ta l d'obtenir el grau de compactació exigit amb 
els mitjans que es disposen.  
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal  i transversal, ha de ser suau, amb pendents 
inferiors a 1:2.  
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima materia l  
Pendent transversal de cada tongada: 4%  
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sob re placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors: 
     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament: 
     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 60 MPa  
Grau de compactació: >= 95% PM  
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM  
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm  
- Nivells: 
     - Zones de vials:  ± 30 mm 
     - Resta de zones:  ± 50 mm  
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviac ió respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor): 
     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  -  2%,  + 1% 
     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3%  
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny  
i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una  excavació addicional degut a la presència de 
material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.  
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i  anivellat.  
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, ad equats o seleccionats, sempre que les condicions 
de drenatge o estanquitat ho permetin, que les cara cterístiques del terreny siguin les adequades, 
i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de  compactació de posada en obra, sigui CBR >= 
3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritz ada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qual sevol zona de terraplè.   
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podra n utilitzar sòls que continguin fins a un 2% 
de matèria orgànica; per a un contingut superior, s 'haurà de realitzar un estudi especial aprovat 
pel Director d'obra.  
Gruix: >= 1 m  
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compr esa entre el fonament i la coronació.  
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequat s o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de pos ada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR  < 3, pot venir condicionada per problemes de 
resistència, deformabilitat i posada en obra; per t ant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que 
es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especi al. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'artic le 330.4.4 del PG-3.  
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflame nt lliure superior al 3% al realitzar l'assaig 
segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en e l nucli sempre que es realitzi un estudi especial 
que defineixi les disposicions i cures a adoptar du rant la construcció, depenent de la funcionalitat 
del terraplè, les característiques de permeabilitat  de la coronació i espigons, el inflament lliure, 
i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humi da, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 
Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.  
La utilització de sòls amb guix en nucli de terrapl è ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, 
i a més, el contingut en aquesta substància haurà d 'estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
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- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb caracterís tiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i i mpermeable, i es disposi de mesures de drenatge 
i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona  del replè.  
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es pod ran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% 
de matèria orgànica per a la zona del nucli.  
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a coronació la franja superior de t erres del terraplè, amb una fondària de més de 
50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.  
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o sele ccionats, sempre que la seva capacitat de suport 
sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l' índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).  
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables , però sí que es podran fer servir materials 
naturals o tractats, sempre que compleixin les cond icions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col ·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en 
sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la f iltració d'aigua cap a la resta de terraplè.  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritz ada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qual sevol zona de terraplè.   
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sò ls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica.   
PEDRAPLENS:  
El gruix màxim de les tongades, un cop compactades,  haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la mida 
màxima de l'àrid. En tot cas, el gruix de la tongad a haurà de ser sempre superior a 3/2 de la mida 
màxima del material a utilitzar.  
La superfície de les tongades haurà de tenir una pe ndent transversal al voltant del 4%, per a 
assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d' erosió i evitar la concentració d'abocaments.  
S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedr aplè, i per a fer-ho, es compactarà una franja 
d'una amplada mínima de 2 metres des del canto del talús, en tongades més primes i mitjançant 
maquinària apropiada. No obstant, si el Contractist a ho sol·licita, i ho aprova la DF, es podrà 
realitzar un altre mètode, en el que es dotarà al p edraplè d'un sobreample d'1 o 2 metres, que permeti n 
operar amb la maquinària de compactació de manera q ue el pedraplè teòric quedi amb la compactació 
adequada.  
En la zona de transició el gruix de la tongada ha d e ser decreixent des de la part més baixa fins 
la part superior. Entre dues tongades successives c al que es compleixi que: 
I15/S85  < 5 
50/S50  < 25 
essent Ix l'obertura del tamís per al X% en pes del  material de la tongada inferior, i Sx l'obertura 
del tamís per al X% en pes del material de la tonga da superior.  
Característiques del pedraplè:  
- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador) 
- Assentament produït per l'última passada serà < 1 % del gruix de la capa a compactar mesurat després 
de la primera passada 
- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resul tats a exigir en aquest assaig seran indicats 
en el  Projecte o pel Director de les obres. 
- Assaig de petjada (NLT 256):   
     - Zona de transició:  < 3 mm 
     - Per la resta:  < 5 mm  
Toleràncies de la superfície acabada: 
Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques anivellades 
fins a precisió de centímetres, situades en l'eix i  a banda i banda dels perfils transversals 
definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a t rams de longitud inferior a 100 m, es calcularà 
la diferència entre les cotes reals dels punts cont rolats i els seus valors teòrics (plànols), 
considerant-se positives les diferències de cota co rresponents a punts situats per sobre de la 
superfície teòrica. Els valors extrems, màxim posit iu (D) i màxim negatiu (d), han de complir les 
següents condicions: 
- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'últi ma tongada) 
- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 
- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (z ona de transició)  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura  ambient sigui inferior a 2°C.  
El contractista ha d'elaborar un programa de trebal l que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació  
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la D F del métode de treball proposat pel contractista, 
estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra , que ha de complir les condicions definides 
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en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002).  
S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a  la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
Escarificar i compactar la superfície que ha de reb re el terraplè; la profunditat de l'escarificació 
la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment p revist i sobretot en les condicions òptimes per 
estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions.  
En reblerts que s'executen en zones poc resistents,  cal col·locar les capes inicials amb el gruix 
mínim necessari per tal de suportar les càrregues d egudes a l'acció dels equips de moviment i 
compactació de terres.  
El material s'ha d'estendre per tongades successive s, sensiblement paral·leles a la rasant final.  
Es podran utilitzar capes de materials granulars gr uixuts o làmines geotèxtils per facilitar la 
posada en obra de les tongades, sempre i quan ho in diqui el Projecte.  
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per  capes horitzontals, en tot l'ample de 
l'esplanada.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior  compleixi les condicions exigides.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s 'ha de tractar com a coronació de terraplenat 
i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de des guàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 
sense perill d'erosió.  
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s' ha de fer de forma escalonada o amb d'altres 
sistemes que garanteixin la unió amb el nou terrapl é.  
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'h a d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.  
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pende nt adequats per tal de permetre el treball de 
la maquinària.  
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obt enir la densitat i el grau de saturació exigits 
en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals 
de l'obra.  
Si es necessària la humectació, un cop estesa la to ngada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut 
òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la z ona de procedència, a l'apilament, o a les 
tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima 
de l'assaig PM.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l' exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova ton gada, fins que l'última estigui seca, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha  de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració.  
La compactació i el nombre de passades de corró han  de ser les definides per la DF en funció dels 
resultats del assaigs realitzats a l'obra.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les c apes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat.  
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant  la possible acció erosiva o sedimentaria de 
l'aigua reconduïda fora del terraplè.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  
Si es detecten zones inestables de petita superfíci e (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, 
etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccion s de la DF.  
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d 'un supercompactador de 50 t, segons el definit 
en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FO M/1382/2002.  
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i e stabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.  
En casos de fonamentació irregular, com ara terrapl ens a mitja costa o sobre altres existents, es 
seguiran les indicacions de la DF per tal de garant ir la correcte estabilitat.  
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmag atzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la 
seva disgregació i contaminació. En cas de trobar z ones segregades o contaminades per pols, per 
contacte amb la superfície de base o per inclusió d e materials estranys, cal procedir a la seva 
eliminació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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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 obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
El control d'execució inclou les operacions següent s:  
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el  terraplè.  
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix  i amplada de les tongades d'execució i control 

de la temperatura ambient.  
- Humectació o dessecació d'una tongada.  
- Control de compactació d'una tongada.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o assentament 
corresponent a la compactació desitjada i del nombr e de passades òptim de l'equip de compactació.  
Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant d el material excavat com del material estès, i 
la granulometria i densitat del material compactat.  Es prendran mostres de volum no inferior a 4 
m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipu s. Per a obtenir les dades corresponents al 
material compactat, es realitzaran calicates de 4 m 2 de superfície com a mínim, que afectaran a 
tot el gruix de la tongada corresponent. Es realitz arà una inspecció visual de les parets de les 
calicates.  
Control del gruix de les tongades abans de compacta r i mesura aproximada de l'amplada de les mateixes.   
Per a cada lot, es realitzaran les següents operaci ons de control, cada 2500 m2 o fracció diària 
compactada:  
- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 1 03)  
- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134)  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de considerar com terraplè estructural el comp rès fins el punt exterior del voral i no la berma 
amb els talussos definits als plànols. A efectes d' obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs 
de control s'han de realitzar en la zona del terrap lè estructural.  
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiq ui la DF. Els punts de control de densitat i 
humitat han d'estar uniformement repartits en senti t longitudinal i aleatòriament distribuïts en 
la secció transversal de la tongada.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN  PEDRAPLENS:  
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, dete rmini la DF.  
Les plaques de càrrega es realitzaran en punts repr esentatius, no afectats per partícules d'una 
grandària que pugui afectar a la representativitat de l'assaig.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense c orregir els defectes observats a la base 
d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracci ó-compactació", la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels terraplen s, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb cara cterístiques expansives amb un inflament lliure 
<= 5%.  
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obti ngut a la placa de càrrega ha de complir les 
limitacions establertes al plec de condicions.  
Les densitats seques obtingudes en la capa compacta da hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% 
de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptaci ó, i el 30% restant no podrà tenir una densitat 
inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establert es en el Projecte o per la DF.  
En cas d'incompliment, el contractista ha de correg ir la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, s'ha de treba llar sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarame nt localitzat. Els assaigs de comprovació de 
la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides.  
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà resp onsabilitat del Contractista, i la seva obligació 
serà reparar sense cost els errors que s'hagin prod uït.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS:  
Els resultats de les mesures s'interpretaran subjec tivament i amb amplia tolerància. La DF decidirà 
si aprovar, modificar o rebutjar el mètode de treba ll. 
La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per 
replantejar el mètode de treball.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents :  
Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compl eix les condicions del plec i els criteris fixats 
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al tram de prova.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PEDRAPLENS:  
Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'últim a tongada executada i es construirà una altra 
de gruix adequat. 
Si no es compleix la condició 2, s'executarà una no va tongada de gruix adequat. 
Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegi rà una capa d'anivellació amb un gruix mínim 
no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 10 cm sobre  la zona de transició, constituïda per material 
granular ben graduat, de característiques mecànique s no inferiors a les del material del pedraplè, 
i amb una mida màxima de 900 mm.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2R3 -  TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUT ORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2R3503A. 
 
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  
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 ha  de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades  
a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del 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 l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de cap a 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 RESID US:  
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 definit iu.  
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 valoritzaci ó 
o eliminació final del residu, la identificació, ca l 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, 
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proveït dels elements que calen per al seu desplaça ment 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'o bra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament  ni de manteniment de l'abocador.  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte  al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de 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.  
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 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el  Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i ge stió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels resid us de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A I NSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2R5423A. 
 
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 vessaments a ccidentals 
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Cal senyalitzar convenientment els diferents conten idors de residus especials, tenint en compte 
les incompatibilitats segons els símbols de perillo sitat 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 ha  de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades  
a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del 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 l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de cap a 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 RESID US:  
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 definit iu.  
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 valoritzaci ó 
o eliminació final del residu, la identificació, ca l 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 desplaça ment 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'o bra 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.  
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 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el  Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i ge stió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels resid us de la construcció.  
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G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2RA75A0,G2RA71H0,G2RA7LP0. 
 
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:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal· lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatze matge o eliminació  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat lega lment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 
de tractament especificat en la DT: valorització, e mmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO IN ERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'a bocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ES PECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abo cador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la d isposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit co ntrolat segons el que determina la Llei 8/2008, 
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/ 2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus , d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se  publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la 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.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de le s infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.   
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i  financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el  Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i ge stió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels resid us de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
G31 -  RASES I POUS 
 
G315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G31512H1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de centra l o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, ab ocat directament des de camió, amb bomba o amb 
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el  formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents :  
- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat de l formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en central s específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significati us en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques,  
o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de que dar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que  ho autoritzi explícitament la DF.  
RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2%  dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm  
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm , - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm  
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  
- Dimensions en planta: 
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:d imensió considerada): 
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<=  20 mm) 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
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     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  
- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/ 2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la tem peratura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions expl ícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions d e l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significati us en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabrica ció del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis qu e retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i se nse que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant  processos adequats a la consistència de la mescla 
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segr egació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat  del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de se r aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer -ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les re sines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment d el formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat  adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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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 D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel con tractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans d e la col·locació de les armadures, amb observació 

de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el re cinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats  d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'e stendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 

Mesura de les dimensions de totes les unitats estru cturals d'obra, entre els encofrats, abans 
de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, e ntre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions  de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin  de rebre prefabricats, després del formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicaci ons de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sens e la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i contr ol de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. Control de l'element construï t de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'aco rd a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat pr evista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d' informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments  específics d'un tipus d'estructura o el plec 

de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el pl ec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitz ar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resulta ts.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeix in dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicaci ons de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons,  escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resis tència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
G31 -  RASES I POUS 
 
G31B -  ARMADURES PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G31B3100. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per ba rres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura  passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements seg üents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les a rmadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la dispos ició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxi d no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al form igó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un fo rmigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre el les ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no  ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la tr ansmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó prope r a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zon es on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es req uerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la  ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu  entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant  lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha  de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 
de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especifi cat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al proc ediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalm aments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.   
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les  prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a l es zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitza des o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d' unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabr icant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i  a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formi gó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l' engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclos os els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la  taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà e l formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça for mats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments  mínims, a efectes de garantir la durabilitat 
de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >=  0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equiv alent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny :  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al for migó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
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Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm,  mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'e lement)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a m àxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició v ertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha  de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de  les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense just ificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han  de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de q uatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures  transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 bar res aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de ba rres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per sol apa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l 'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de ma nera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verific ar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separado rs ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es proh ibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de qued ar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la norm ativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la  DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teò ric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del  teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de l es barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls es tà incorporat al preu de la unitat d'obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost)  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
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.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament p er part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unita ts d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de le s barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, c oneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es preng uin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
G31 -  RASES I POUS 
 
G31D -  ENCOFRAT PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G31D2001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de  fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra t 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat  amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i trava ment 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inf erior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un pr ojecte del cindri on han de quedar reflectits 
com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les d eformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus component s 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al mun tatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació,  ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 
i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi qu e els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unio ns han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a  suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques q ue  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat  de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els  àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb dese ncofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 



Projecte de millora de l'accessibilitat de l'av. Mas Fuster entre cr. la Floresta i c. de la Pau 
08197 Valldoreix 
Pallejà - León arquitectes 
 
 

 
 Pàgina:  179 
 

regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la co l·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicac ió de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin el ements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certif icat on es reflecteixin les característiques 
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com  a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'oli s solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característique s següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fui tes d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuame nt de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i enc ofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus pro pis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin text ures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencof ratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la s eva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots do s sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions  per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l'execució dels sostre s, podent-se  utilitzar els següents 
procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregu es verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovan t que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccio ns i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els  encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'au torització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de p etit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s 'han produït temperatures baixes o d'altres causes 
que puguin alterar el procediment normal d'endurime nt del formigó. Els costers verticals d'elements 
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han  de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho con sideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fo ssin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es pug uin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l' execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva u tilització a l'estructura, per tal de poder avaluar  
el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aq uests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deix in fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. P er a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensi ó 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m  
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------- -----------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat  ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦------- -¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
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¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm  ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm  ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm  ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm  ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm  ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------- -----------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de man era que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura  de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unit ats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han d e tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancora tges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deforma cions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el t esat de les armadures i la transmissió de l'esforç 
de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb  el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
amb el tesat de les armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les c ares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les areste s exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius p er a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en  el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de  comprovar la situació relativa de les armadures, 
el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de m otors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i g arantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'h an de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portan t de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s' han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formig onament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigona r.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temp s en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'an otar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i dese ncofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es reali tzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense exc essives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la  retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, asse ntament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèv ia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran  precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s' han de disposar obertures provisionals a la part 
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inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofr ats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han d e disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran q uan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cab les o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6  m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i ca rregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol s er de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartime nt quan es transmetin càrregues al terreny o 
a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre e l terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perp endiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que re bin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executa des amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fon s de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó .  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els  elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 
i els elements d'acabat de les cantonades per a for migó vist, com ara matavius o altres sistemes, 
així com la recollida, neteja i condicionament dels  elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat,  cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 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)  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
G32 -  MURS DE CONTENCIÓ 
 
G325 -  FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G32515G3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de centra l o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, ab ocat directament des de camió, amb bomba o amb 
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el  formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents :  
- Murs de contenció  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
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- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat de l formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en central s específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques,  
o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de que dar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que  ho autoritzi explícitament la DF.  
MURS DE CONTENCIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
- Distància entre junts: ± 200 mm  
- Amplària dels junts: ± 5 mm  
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20  mm 
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm  
- Gruix (e): 
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm  
- Desviació relativa de les superfícies planes intr adòs o extradòs: ± 6 mm/3 m  
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'int radòs, en murs vistos: ± 12 mm  
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vis tos: ± 12 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la tem peratura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions expl ícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions d e l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significati us en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabrica ció del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis qu e retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i se nse que es produeixin disgregacions.  
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La compactació del formigó es realitzarà mitjançant  processos adequats a la consistència de la mescla 
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segr egació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat  del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de se r aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer -ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les re sines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment d el formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat  adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments.  
MURS DE CONTENCIÓ:  
Si sobre de l'element es recolzen altres estructure s, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel con tractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans d e la col·locació de les armadures, amb observació 

de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el re cinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats  d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'e stendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 

Mesura de les dimensions de totes les unitats estru cturals d'obra, entre els encofrats, abans 
de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, e ntre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions  de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin  de rebre prefabricats, després del formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicaci ons de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sens e la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i contr ol de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. Control de l'element construï t de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'aco rd a la Instrucció EHE-08, en les que els 
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materials i l'execució hagin assolit la qualitat pr evista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d' informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments  específics d'un tipus d'estructura o el plec 

de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el pl ec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitz ar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resulta ts.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeix in dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicaci ons de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons,  escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resis tència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
G32 -  MURS DE CONTENCIÓ 
 
G32B -  ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G32B3101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per ba rres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura  passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements seg üents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les a rmadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la dispos ició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxi d no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al form igó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un fo rmigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre el les ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no  ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la tr ansmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó prope r a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zon es on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
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Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es req uerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la  ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu  entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant  lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha  de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 
de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especifi cat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al proc ediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalm aments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.   
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les  prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a l es zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitza des o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d' unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabr icant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i  a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formi gó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l' engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclos os els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la  taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà e l formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça for mats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments  mínims, a efectes de garantir la durabilitat 
de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >=  0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equiv alent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny :  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al for migó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm,  mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'e lement)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a m àxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició v ertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha  de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de  les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense just ificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han  de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de q uatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures  transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 bar res aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de ba rres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per sol apa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l 'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE).  
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MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades  ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'E HE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i  transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i  transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de ma nera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verific ar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separado rs ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es proh ibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de qued ar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la norm ativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la  DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teò ric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del  teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de l es barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls es tà incorporat al preu de la unitat d'obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de m aterial corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
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.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament p er part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unita ts d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de le s barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, c oneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es preng uin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
G32 -  MURS DE CONTENCIÓ 
 
G32D -  ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G32D2113. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de  fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra t 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat  amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i trava ment 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inf erior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un pr ojecte del cindri on han de quedar reflectits 
com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les d eformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus component s 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al mun tatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació,  ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 
i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi qu e els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unio ns han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a  suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques q ue  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat  de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els  àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb dese ncofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la co l·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicac ió de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin el ements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certif icat on es reflecteixin les característiques 
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com  a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'oli s solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característique s següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fui tes d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuame nt de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i enc ofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus pro pis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin text ures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencof ratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
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l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la s eva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots do s sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions  per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l'execució dels sostre s, podent-se  utilitzar els següents 
procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregu es verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovan t que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccio ns i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els  encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'au torització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de p etit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s 'han produït temperatures baixes o d'altres causes 
que puguin alterar el procediment normal d'endurime nt del formigó. Els costers verticals d'elements 
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han  de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho con sideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fo ssin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es pug uin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l' execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva u tilització a l'estructura, per tal de poder avaluar  
el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aq uests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deix in fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. P er a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensi ó 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m  
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------- -----------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat  ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦------- -¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm  ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm  ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm  ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm  ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm  ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------- -----------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de man era que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura  de no fer malbé els cantells dels nervis 
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formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unit ats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han d e tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancora tges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deforma cions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el t esat de les armadures i la transmissió de l'esforç 
de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb  el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
amb el tesat de les armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les c ares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les areste s exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius p er a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en  el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de  comprovar la situació relativa de les armadures, 
el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de m otors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i g arantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'h an de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portan t de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s' han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formig onament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigona r.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temp s en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'an otar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i dese ncofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es reali tzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense exc essives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la  retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, asse ntament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèv ia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran  precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s' han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofr ats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han d e disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran q uan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cab les o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6  m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i ca rregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol s er de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartime nt quan es transmetin càrregues al terreny o 
a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre e l terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perp endiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que re bin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executa des amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fon s de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó .  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els  elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 
i els elements d'acabat de les cantonades per a for migó vist, com ara matavius o altres sistemes, 
així com la recollida, neteja i condicionament dels  elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat,  cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 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)  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
G38 -  RIOSTRES I BASAMENTS 
 
G385 -  FORMIGONAMENT DE RIOSTRES I BASAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G38515G1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de centra l o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, ab ocat directament des de camió, amb bomba o amb 
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el  formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents :  
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat de l formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en central s específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques,  
o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de que dar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
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EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que  ho autoritzi explícitament la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la tem peratura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions expl ícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions d e l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significati us en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabrica ció del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis qu e retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i se nse que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant  processos adequats a la consistència de la mescla 
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segr egació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat  del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de se r aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer -ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les re sines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment d el formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat  adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
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(EHE-08).  
 
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:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel con tractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans d e la col·locació de les armadures, amb observació 

de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el re cinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats  d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'e stendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 

Mesura de les dimensions de totes les unitats estru cturals d'obra, entre els encofrats, abans 
de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, e ntre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions  de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin  de rebre prefabricats, després del formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicaci ons de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sens e la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i contr ol de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. Control de l'element construï t de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'aco rd a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat pr evista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d' informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments  específics d'un tipus d'estructura o el plec 

de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el pl ec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitz ar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resulta ts.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeix in dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicaci ons de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons,  escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resis tència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
G38 -  RIOSTRES I BASAMENTS 
 
G38B -  ARMADURES PER A RIOSTRES I BASAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G38B1101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Muntatge i col·locació de l'armadura formada per ba rres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura  passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements seg üents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les a rmadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la dispos ició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxi d no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al form igó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un fo rmigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre el les ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no  ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la tr ansmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó prope r a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zon es on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es req uerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la  ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu  entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant  lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha  de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 
de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especifi cat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al proc ediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalm aments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.   
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les  prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a l es zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitza des o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d' unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabr icant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i  a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formi gó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectat s a les barres principals mitjançant un lligat 
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot  fer amb punts de soldadura quan les armadures 
estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l' engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclos os els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la  taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà e l formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça for mats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments  mínims, a efectes de garantir la durabilitat 
de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >=  0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equiv alent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny :  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al for migó, pel que fa a la forma, posició dins la 
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peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm,  mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'e lement)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a m àxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició v ertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha  de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de  les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense just ificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han  de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de q uatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures  transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 bar res aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de ba rres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per sol apa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l 'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de ma nera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verific ar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separado rs ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es proh ibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de qued ar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la norm ativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la  DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teò ric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del  teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de l es barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls es tà incorporat al preu de la unitat d'obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost)  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
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.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament p er part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unita ts d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de le s barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, c oneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es preng uin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
G38 -  RIOSTRES I BASAMENTS 
 
G38D -  ENCOFRAT PER A RIOSTRES I BASAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G38D2001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de  fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra t 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat  amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i trava ment 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inf erior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un pr ojecte del cindri on han de quedar reflectits 
com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les d eformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus component s 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al mun tatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació,  ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 
i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi qu e els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unio ns han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a  suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques q ue  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat  de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els  àlcalis del ciment   
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L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb dese ncofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la co l·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicac ió de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin el ements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certif icat on es reflecteixin les característiques 
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com  a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'oli s solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característique s següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fui tes d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuame nt de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i enc ofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus pro pis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin text ures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencof ratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la s eva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots do s sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions  per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l'execució dels sostre s, podent-se  utilitzar els següents 
procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregu es verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovan t que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccio ns i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els  encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'au torització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de p etit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s 'han produït temperatures baixes o d'altres causes 
que puguin alterar el procediment normal d'endurime nt del formigó. Els costers verticals d'elements 
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han  de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho con sideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fo ssin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es pug uin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l' execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva u tilització a l'estructura, per tal de poder avaluar  
el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aq uests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deix in fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. P er a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensi ó 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m  
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------- -----------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat  ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦------- -¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
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¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm  ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm  ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm  ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm  ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm  ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------- -----------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de man era que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura  de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unit ats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han d e tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancora tges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deforma cions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el t esat de les armadures i la transmissió de l'esforç 
de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb  el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
amb el tesat de les armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les c ares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les areste s exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius p er a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en  el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de  comprovar la situació relativa de les armadures, 
el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de m otors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i g arantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'h an de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portan t de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s' han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formig onament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigona r.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temp s en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'an otar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i dese ncofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es reali tzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense exc essives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la  retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, asse ntament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèv ia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran  precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
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Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s' han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofr ats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han d e disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran q uan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cab les o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6  m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i ca rregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol s er de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartime nt quan es transmetin càrregues al terreny o 
a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre e l terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perp endiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que re bin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executa des amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fon s de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó .  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els  elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 
i els elements d'acabat de les cantonades per a for migó vist, com ara matavius o altres sistemes, 
així com la recollida, neteja i condicionament dels  elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat,  cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 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)  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G4 -  ESTRUCTURES 
 
G4B -  ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G4BC3100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per ba rres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura  passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements seg üents:  
- Elements estructurals de formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
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- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les a rmadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la dispos ició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxi d no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al form igó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un fo rmigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre el les ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no  ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la tr ansmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó prope r a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zon es on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es req uerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la  ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu  entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant  lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha  de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 
de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especifi cat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al proc ediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalm aments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.   
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les  prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a l es zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitza des o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d' unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabr icant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i  a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formi gó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectat s a les barres principals mitjançant un lligat 
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot  fer amb punts de soldadura quan les armadures 
estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l' engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s 'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s 'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma 
EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de qued ar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclos os els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la  taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà e l formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça for mats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments  mínims, a efectes de garantir la durabilitat 
de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >=  0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equiv alent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al for migó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm,  mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'e lement)  
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Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a m àxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició v ertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha  de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de  les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense just ificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han  de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de q uatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures  transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 bar res aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de ba rres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per sol apa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l 'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades  ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'E HE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i  transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i  transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de ma nera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verific ar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separado rs ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es proh ibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de qued ar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la norm ativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la  DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teò ric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del  teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de l es barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls es tà incorporat al preu de la unitat d'obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de m aterial corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la Edificación 
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Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament p er part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unita ts d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de le s barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, c oneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es preng uin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G4 -  ESTRUCTURES 
 
G4D -  ENCOFRATS 
 
G4DC -  ENCOFRATS PER A LLOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G4DCADU0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de  fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra t 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat  amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i trava ment 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inf erior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un pr ojecte del cindri on han de quedar reflectits 
com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les d eformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus component s 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al mun tatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació,  ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 
i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi qu e els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unio ns han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a  suportar, sense assentaments ni deformacions 
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perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques q ue  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat  de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els  àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb dese ncofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la co l·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicac ió de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin el ements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certif icat on es reflecteixin les característiques 
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com  a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'oli s solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característique s següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fui tes d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuame nt de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i enc ofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus pro pis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin text ures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencof ratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la s eva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots do s sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions  per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l'execució dels sostre s, podent-se  utilitzar els següents 
procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregu es verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovan t que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccio ns i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els  encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'au torització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de p etit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s 'han produït temperatures baixes o d'altres causes 
que puguin alterar el procediment normal d'endurime nt del formigó. Els costers verticals d'elements 
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han  de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho con sideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fo ssin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es pug uin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l' execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva u tilització a l'estructura, per tal de poder avaluar  
el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aq uests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deix in fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. P er a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensi ó 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m  
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------- -----------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat  ¦Horitzontalitat¦ 
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¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦------- -¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm  ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm  ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm  ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm  ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm  ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------- -----------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de man era que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura  de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unit ats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han d e tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancora tges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deforma cions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el t esat de les armadures i la transmissió de l'esforç 
de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb  el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
amb el tesat de les armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les c ares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les areste s exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius p er a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en  el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de  comprovar la situació relativa de les armadures, 
el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de m otors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i g arantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'h an de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portan t de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s' han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formig onament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigona r.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temp s en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'an otar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i dese ncofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es reali tzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense exc essives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la  retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, asse ntament o dilatació així com de les articulacions.  
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No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèv ia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran  precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s' han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofr ats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han d e disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran q uan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cab les o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6  m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i ca rregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol s er de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartime nt quan es transmetin càrregues al terreny o 
a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre e l terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perp endiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que re bin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executa des amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fon s de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó .  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els  elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 
i els elements d'acabat de les cantonades per a for migó vist, com ara matavius o altres sistemes, 
així com la recollida, neteja i condicionament dels  elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat,  cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 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)  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G98 -  GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G985160D. 
 
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:  
- Peça de capçal per a formació de gual 
- Rampa central per a la formació de gual,  recta o  corba 
- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces  extremes i les peces de la rampa central  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
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- 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  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme , net, sense escantonaments ni d'altres defectes.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
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.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'e star enrasat amb la rigola per la part baixa 
i amb el paviment de la vorera per la part alta.  
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces  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.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
 
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.  
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.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es prod ueixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta.  
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 
 
RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:  
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT.  
La llargada de les rampes per a guals es mesurarà e ntre les cares interiors dels capçals. 
La llargada dels guals de peces de formigó es mesur arà entre les cares exteriors dels capçals. 
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre  exterior del mateix.  
CAPÇAL PER A GUAL:  
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 del 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'IN COMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
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G9E -  PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9E1130G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de paviments de panot.  
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorr a-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta am b morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
En la col·locació a truc de maceta amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense  resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 
a les alineacions i a les rasants previstes.  
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades,  taques ni d'altres defectes superfícials.  
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alinead es.  
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.  
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 diàmetre  
Els acords del paviment han de quedar fets contra l es voreres o els murets.  
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2 , de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests 
junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.  
Els junts que no siguin de contracció han de quedar  plens de beurada de ciment pòrtland.  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.  
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la  beurada.  
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fi ns al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura  sigui < 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
 
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'acord amb els  criteris següents: 
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- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 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 que normalment con formen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
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 panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la sev a col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les in dicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i cond icions generals d'acabat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- 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 fer segons les indicacions de  la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la 
DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  
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G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9F1D111HMLZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses.  
S'han considerat els materials i les formes de col· locació següents:  
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i jun ts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de so rra i junts reblerts amb morter  
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 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura  
En la col·locació sobre llit de sorra i junts 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  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense  resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 
a les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara  més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacion s rectes, segons l'especejament definit en la 
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DT.  
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 diàmetre  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de rebler t.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, < = 8%  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h se güents a la seva col·locació o el que indiqui 
la DT.  
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o 
al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm  per sobre del nivell definitiu.  
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactaci ó amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert 
final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'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.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
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'acord amb els  criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic del s acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment con formen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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G9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
G9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9H11231. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Mescla bituminosa en calent per a capes de paviment , formades per la combinació d'un lligant 
hidrocarbonat, granulats i eventualment additius, d e manera que totes les partícules del granulat 
quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de l ligant col·locada i compactada, a una temperatura 
molt superior a la d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bitumi nós, resultat de la combinació d'un lligant 

hidrocarbonat, granulats (inclòs el pols mineral) a mb granulometria continua i eventualment 
additius.  

- Mescles bituminoses drenants per a capes de rodad ura, formades per granulats (en granulometria 
continua amb baixes proporcions de granulat fi o am b discontinuïtat granulomètrica en alguns 
tamisos), pols mineral, que son les que per la seva  proporció baixa de granulat fi, tenen un 
contingut molt elevat de forats interconnectats que  proporcionen propietats drenants. S'han 
considerat per a l'us en capes de rodadura de 4 a 5  cm de gruix..  

- Mescles bituminoses discontinues per a capes de r odadura, formades per granulats (en 
granulometria continua amb baixes proporcions de gr anulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica 
en alguns tamisos), pols mineral, que tenen una dis continuïtat granulomètrica molt elevada en 
els tamisos inferiors del granulat gros. S'han cons iderat dos tipus; un amb la mida màxima nominal 
del fus granulomètric de 8 mm i l'altre d'11 mm. Es  consideren per a ús en capes de rodadura 
de 2 a 3 cm de gruix.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de t reball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de proba i aprovació d'aques t per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogèni a, uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva ra sant, gruix i amplària.  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als 
valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%   
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 
542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les t aules 542.15 o 542.16 del PG-3.  
En capes de rodadura: 
- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode  del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada 
abans de la posada en servei de la capa:  >= 0,7 mm   
- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%) :  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en 

servei la capa)  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors  al teòrics  
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual 
o superior a la densitat de referència.  
El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA , obtingut segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, 
ha de ser igual o superior al percentatge de forats  de referència.  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 
543.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les t aules 543.13 o 543.14 del PG-3.  
Macro textura superficial obtinguda amb el mètode d el cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada 
abans de la posada en servei de la capa: 
     - Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm 
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     - Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm  
Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en servei 
la capa): 
     - Mescles tipus BBTM B i PA:   60% 
     - Mescles tipus BBTM A:  65%  
Toleràncies d'execució:  
- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l'apar tat 543.9.3.2.1 del PG-3:  no ha de ser inferior 
a 98% de la densitat de referència 
- Percentatge de forats: 
     - Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 c m: ± 2% 
     - Mescla tipus PA: ± 2%  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors  als definits en les seccions tipus de la DT, 

o en el seu defecte, el que resulti de l'aplicació de la dotació mitja que s'especifica en el 
plec de prescripcions tècniques particulars.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitu d no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de de terminar si es pot acceptar la realització del 
tram de prova com a part integrant de l'obra en con strucció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d' Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula  
de treball i si són acceptables o no els equips pro posats pel Contractista.  
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitza r la correspondència, al seu cas, entre els 
mètodes de control de la dosificació del lligant hi drocarbonat i de la densitat in situ establerts 
als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i  altres mètodes ràpids de control.  
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 formes previstes, a mb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que exce deixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les  instruccions de la DF.  
S'ha de comprovar que transcorregut el termini de t rencament del lligant dels tractaments aplicats, 
no queden restes d'aigua. El reg ha d'estar curat i  ha de conservar tota la capacitat d'unió amb 
la mescla.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament come nçant per la vora inferior de la capa i amb la 
major continuïtat possible, per franges horitzontal s. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar 
per a que hi hagi el menor nombre de junts possible .  
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera 
es trobi encara calent i en condicions de ser compa ctada; en cas contrari s'ha d'executar un junt 
longitudinal.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possi ble, ajustant la velocitat de l'estenedora a 
la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es 
comprovarà que la temperatura de la mescla a estend re, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta,  
no baixi de la prescrita en la fórmula de treball p er a l'inici de compactació, en cas contrari 
cal executar un junt transversal.  
On resulti impossible, a judici del Director d'Obra , l'ús de màquines estenedores, la mescla 
bituminosa en calent s'ha de poder posar en obra pe r altres procediments aprovats per aquest. S'ha 
de descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre  i s'ha de distribuir en una capa uniforme i 
d'un gruix tal que, una vegada compactada, s'ajusti  a la rasant i secció transversal indicades als 
Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades .  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millor ats o modificats amb cautxú i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat  de mantenir la densitat de la tongada fins que 
l'augment de la viscositat del betum contraresti un a eventual tendència del cautxú a recuperar la 
seva forma, s'ha de continuar obligatòriament el pr océs de compactació fins que la temperatura de 
la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmul a de treball, encara que s'hagi assolit prèviament 
la densitat abans especificada.   
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de man era continua i sistemàtica. Si l'estesa de la 
mescla bituminosa es fa per franges, en compactar u na d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterio r, com a mínim.  
Els corrons han de portar la seva roda motriu del c ostat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis 
de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'h a compactat, i els seus canvis de sentit s'han 
de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els element s de compactació estiguin nets i, si és precís, 
humits.  
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar qu e els junts transversals de capes sobreposades 
quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els l ongitudinals quedin desplaçades a un mínim de 
15 cm un de l'altra.  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C,  excepte si el gruix de la capa a estendre fos 
inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC . Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers 
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d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació 
obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en c as de pluja.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat 
en les taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG- 3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un 
reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.  
Si la superfície estigués constituïda per un pavime nt hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos  de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director d' Obra.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3.  
A les vies sense manteniment de la circulació per a  les categories de trànsit T00 a T1 o amb 
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha  d'estendre la capa en tota la seva amplada, 
treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores  lleugerament desfasades, evitant junts 
longitudinals.  
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superf ície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, 
sense segregacions ni arrossegaments, i amb un grui x tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant 
i secció transversal indicades a la DT del Projecte , amb les toleràncies indicades.  
L'equip de compactació ha de complir les especifica cions de l'article 542.4.4 del PG-3.  
La compactació s'ha de realitzar segons el pla apro vat pel Director d'Obra en funció dels resultats 
del tram de prova; s'ha de fer a la major temperatu ra possible, sense sobrepassar la màxima prescrita 
en la fórmula de treball i sense que es produeixi d esplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continua r 
mentre la temperatura de la mescla no baixi de la m ínima prescrita en la fórmula de treball i la 
mescla es trobi en condicions de ser compactada, fi ns que assoleixi la densitat especificada.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la  temperatura de l'estesa en primer lloc no fos 
superior al mínim fixat en la fórmula de treball pe r acabar la compactació, la vora d'aquesta franja 
s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert u na superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar 
una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència se gons l'article 531 del PG 3, deixant trencar 
l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'esca lfar el junt i estendre la següent franja contra 
ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han d e compactar transversalment, i s'ha de disposar 
els recolzaments necessaris per als elements de com pactació.  
La capa executada només es pot obrir a la circulaci ó quan assoleixi la temperatura ambient en tot 
el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, q uan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest 
cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció  sobre la capa fins que aquesta assoleixi la 
temperatura ambient.  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C.  Amb vent intens, desprès de gelades o en taulers 
d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació 
obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en c as de pluja.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat 
en les taules 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aques ta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació 
o d'adherència, que ha de complir l'especificat en l'article 531 del PG-3.  
Si la superfície estigués constituïda per un pavime nt heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant 
fressat els excessos de lligant i segellar les zone s massa permeables, segons les instruccions del 
Director d'Obra.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3.  
A les vies sense manteniment de la circulació per a  les categories de trànsit T00 a T2 o amb 
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha  d'estendre la capa en tota la seva amplada, 
treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores  lleugerament desfasades, evitant junts 
longitudinals.  
En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evit ar sempre els junts longitudinals. Només en 
categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació de car reteres en les que no sigui possible tallar el 
trànsit, es permeten i aquests junts han de coincid ir amb un carener del paviment.  
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de 
manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s'ajusti a la secció transversal 
indicada a la DT amb les toleràncies previstes.  
L'equip de compactació ha de complir les especifica cions de l'article 543.4.4 del PG-3.  
La compactació s'ha de realitzar segons el pla apro vat pel Director d'Obra en funció dels resultats 
del tram de prova; el nombre de passades de compact ador sense vibració ha de ser superior a 6, s'ha 
de fer a la major temperatura possible, sense sobre passar la màxima prescrita en la fórmula de treball  
i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura 
de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicio ns 
de ser compactada, fins que es compleixi el pla apr ovat.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la  temperatura de l'estesa en primer lloc no fos 
superior al mínim fixat en la fórmula de treball pe r acabar la compactació, la vora d'aquesta franja 
s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert u na superfície plana i vertical. A continuació, 
s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franj a contra ella.  
Els junts transversals en capes de rodadura s'han d e compactar transversalment, s'ha de disposar 
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els recolzaments necessaris per als elements de com pactació i s'han de separar més de 5 m dels junts 
transversals de les franges d'estesa contigües.  
La capa executada es podrà obrir a la circulació ta nt aviat com la temperatura de la mateixa arribi 
als 60ºC. S'han d'evitar les aturades brusques i el s canvis de sentit del transit sobre la capa 
fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els a mples de cada capa segons amb les seccions tipus 
especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les de nsitats mitjanes obtingudes dels assaigs de 
control de cada lot.  
L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els reg s d'emprimació o d'adherència.  
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplica nt l'amplària de cada capa d'acord amb les 
seccions tipus especificades a la DT per la llargàr ia realment executada.  
L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els reg s d'adherència.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que  se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba  el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescrip ciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas  bituminosas en caliente tipo hormigón 
bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus  de mescla bituminosa en calent. Execució d'un 
tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control d e fabricació i els resultats in situ 
En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesu ra de la temperatura de la mescla i la temperatura 
ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència  
- En mescles contínues: Presa de mostres i preparac ió de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida 
màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697- 32 per a mides màximes del granulat superiors, 
al menys un cop al dia i al menys un cop per lot de terminat segons el menor dels valors següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament  
- En mescles discontínues: Presa de mostres i prepa ració de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 
50 cops per cara al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels 
valors següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament  
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 1 2697-8 de les provetes anteriors  
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 1269 7-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de 

l'UNE-EN 13108-20  
- En mescles contínues: Determinació per a cada lot  de la densitat de referència per a compactació, 

com el valor mig dels 4 últims valors de densitat a parent obtinguts de les provetes del punt 
anterior  

- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a ca da lot de  la densitat de referència per a 
compactació, com el valor mesurat dels últims 4 val ors de densitat aparent, obtinguts de les 
provetes anteriors. 

- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per  a cada lot, del percentatge de forats de 
referència per a compactació, definit com el valor mig dels últims 4 valors de contingut de forats 
obtinguts de les provetes anteriors.  

- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, am b la freqüència que estableixi el DO, sobre 
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les mostres de les provetes  
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-E N 12697-2, amb la freqüència que estableixi 

el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb l a freqüència que estableixi el DO  
- Que el nombre i tipus de compactadors son els apr ovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, netej a i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'in flament dels dels compactadors 
- Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons NLT 

327; amb la freqüència que determini la DO. 
- Per a mescles contínues, la frqüència i l'amplitu d en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar  la compactació  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre 

la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, calculant un valor cada hm. En les capes de 
rodadura sha de comrpvar la regularitat superficial  a més, abans de la recepció definitiva de 
les obres, en tota la llargària de l'obra  

- Determinació de la resistència al lliscament, seg ons NLT 336, una cop passats 2 meses de la posada 
en servei de la capa, en tota la llargària del lot  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en u n nombre més gran o igual a 5 per lot  
- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis  antriors segons UNE-EN 12697-6, considerant 

les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13 108-20  
En capes de rodadura, cal comprovar a més: 
- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE- EN 13036-1, abans de la posada en servei de la 
capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un pu nt per hm com a mínim  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
- Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >=  2,5 cm i mescles PA: extracció de testimonis 

en punts aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 per lot 
- En mescles BBTM A:  determinar la densitat aparen t de les provetes i el gruix de la capa 
- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determin ar la densitat aparent i el percentatge de forats 

dels testimonis extrets 
- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determi nar la dotació mitja de la mescla com a relació 

entre la massa total dels materials corresponents a  cada càrrega, mesurada per diferència de 
pes del camió abans i desprès de carregar-lo, per l a superfície realment tractada mesurada en 
el terreny. La bàscula ha d'estar contrastada  

- En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal d eterminar el gruix, el contingut de forats segons 
UNE-EN 12697-8 i la densitat segons UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig que figuren 
a l'annex B de l'UNE-EN 13108-20.  

- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE- EN 13036-1, abans de la posada en servei de 
la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un  punt per hm com a mínim  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El lot de control definit en el procés d'execució ( 500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o jornada 
diària) s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
Densitat: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior  a l'especificada anteriorment; no més de 3 
individus de la mostra assajada podran presentar re sultats individuals que baixin de la prescrita 
en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja  obtinguda és inferior, s'ha de procedir de la 
següent manera: 
     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior a l 95% de la densitat de referència, s'ha d'aixecar 
la capa de mescla bituminosa corresponent al lot co ntrolat mitjançant fressat i s'ha de reposar 
per compte del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferio r al 95% de la densitat de referència, s'ha 
d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la c apa de mescla bituminosa corresponent al lot 
controlat.  
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al pr evist a la secció-tipus de la DT. No més de 3 
individus de la mostra assajada poden presentar res ultats individuals que baixin del prescrit en 
més d'un 10%. 
Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir 
de la següent manera: 
     - Per capes de base: 
          - Si el gruix mig obtingut en una capa de  base fos inferior al 80% de l'especificat abans, 
s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel se u compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat 
i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre  la rebutjada si no hi haguessin problemes de 
gàlib; 
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          - Si el gruix mig obtingut fos superior a l 80% de l'especificat abans, i no existissin 
problemes d'entollament, s'ha de compensar el minva ment de la capa amb el gruix addicional 
corresponent a la capa superior per compte del Cont ractista. 
     - Per capes intermèdies: 
          - Si el gruix mig obtingut en una capa in termèdia fos inferior al 90% de l'especificat 
abans, s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista,  pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant 
fressat i reposar-la o estendre de nou una altra ca pa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes 
de gàlib o sobrecàrregues en estructures 
          - Si el gruix mig obtingut fos superior a l 90% de l'especificat abans, i no existissin 
problemes d'entollament, s'ha d'acceptar la capa am b una penalització econòmica del 10%. 
     - Per capes de rodadura: 
          - Si el gruix mig obtingut fos inferior a  l'especificat s'ha de rebutjar la capa, i el 
Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de 
nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi hagu essin problemes de gàlib o sobrecàrregues en 
estructures  
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de  la capa acabada excedeixen els límits establerts, 
es procedirà de la següent manera: 
     - Si els resultats excedeixen els límits estab lerts en més del 10% de la longitud del tram 
controlat o de la longitud total de l'obra per a ca pes de rodadura, s'ha d'estendre una nova capa 
de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a càrrec del Contractista; 
     - Si els resultats excedeixen els límits estab lerts en menys del 10% de la longitud del tram 
controlat o de la longitud total de l'obra, s'han d e corregir els defectes de regularitat superficial 
mitjançant fressat a càrrec del Contractista. La lo calització dels esmentats defectes s'ha de fer 
sobre els perfils longitudinals obtinguts en l'ausc ultació per la determinació de la regularitat 
superficial. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de  la capa de rodadura en trams uniformes i continus,  
amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits  establerts, i compleixen amb els valors de les 
taules següents, segons correspongui, es podrà incr ementar l'abonament de mescla bituminosa, segons 
l'establert en l'apartat 542.11 del PG 3: 
     - Per ferms de nova construcció amb possibilit at d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20a 
     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb p ossibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 
542.20b  
Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la ma crotextura superficial no ha de resultar inferior 
al valor previst. No més d'un individu de la mostra  assajada pot presentar un resultat individual 
inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la m acrotextura superficial resulta inferior al valor 
previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior 
al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista 
     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior 
al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penali tzació econòmica del 10%  
Resistència al lliscament: 
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de  la resistència al lliscament resulta inferior 
al valor previst, es procedirà de la següent manera : 
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinac ió de la resistència al lliscament resulta 
inferior al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del 
Contractista. 
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinac ió de la resistència al lliscament resulta 
superior al 90% del valor previst, s'aplicarà una p enalització econòmica del 10%  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  
Densitat en mescles discontinues BBTM A: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior  a l'especificada; no més de 2 mostres poden 
presentar resultats individuals inferiors al 95% de  la densitat de referència. 
- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l'es pecificada, s'ha de procedir de la manera següent: 
     - Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l 95% de la densitat de referència, cal aixecar 
la capa de mescla bituminosa corresponent al lot co ntrolat mitjançant fressat i s'ha de reposar 
a càrrec del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no es inferio r al 95% de la densitat de referència, s'ha 
d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la c apa de mescla bituminosa corresponent al lot 
controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de  la capa >= 2,5 cm: 
- La mitja del percentatge de forats no ha de varia r en més de 2 punts percentuals dels valors 
especificats; no més de 3 individus de la mostra as sajada poden presentar resultats individuals 
que variïn dels establerts en més de 3 punts percen tuals. 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent  a l'especificada, s'ha de procedir de la manera 
següent: 
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     - Si la mitja de percentatge de forats varia e n més de 4 punts percentuals, cal aixecar la 
capa de mescla bituminosa corresponent al lot contr olat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec 
del Contractista; 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia e n menys de 4 punts percentuals, s'ha d'aplicar 
una penalització econòmica del 10% a la capa de mes cla bituminosa corresponent al lot controlat. 
Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de  la capa < 2,5 cm: 
- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, n o ha de ser inferior a l'especificada i, a més, 
no més de 2 mostres poden presentar resultats indiv iduals inferiors al 95% de la densitat de 
referència. 
- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l'esp ecificada, s'ha de procedir de la manera següent: 
     - Si la dotació mitja de mescla obtinguda es i nferior al 95% de la densitat de referència, 
cal aixecar la capa de mescla bituminosa correspone nt al lot controlat mitjançant fressat i s'ha 
de reposar a càrrec del Contractista; 
     - Si la dotació mitja de mescla obtinguda no e s inferior al 95% de la densitat de referència, 
s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a  la capa de mescla bituminosa corresponent al 
lot controlat.  
Densitat en mescles drenants PA: 
- La mitja del percentatge de forats no ha de varia r en més de 2 punts percentuals dels valors 
especificats; no més de 3 individus de la mostra as sajada poden presentar resultats individuals 
que variïn dels establerts en més de 3 punts percen tuals 
- Si la mitja del percentatge de forats es diferent  a l'especificada, s'ha de procedir de la manera 
següent: 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia e n més de 4 punts percentuals, cal aixecar la 
capa de mescla bituminosa corresponent al lot contr olat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec 
del Contractista; 
     - Si la mitja de percentatge de forats varia e n menys de 4 punts percentuals, s'ha d'aplicar 
una penalització econòmica del 10% a la capa de mes cla bituminosa corresponent al lot controlat.  
Gruix: 
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al pr evist a la secció-tipus de la DT. No més de 2 
individus de la mostra assajada poden presentar res ultats individuals inferiors al 95% del gruix 
especificat. 
- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir 
de la següent manera, s'ha de rebutjar la capa i el  Contractista pel seu compte, ha d'aixecar la 
capa mitjançant fressat i reposar-la.  
Regularitat superficial: 
- Si els resultats de la regularitat superficial de  la capa acabada excedeixen els límits establerts, 
cal enderrocar el lot, retirar la runa a l'abocador  i estendre una nova capa a càrrec del 
Contractista. 
- Si els resultats de la regularitat superficial de  la capa de rodadura en trams uniformes i continus,  
amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits  establerts, i compleixen amb els valors de les 
taules següents, segons correspongui, es podrà incr ementar l'abonament de mescla bituminosa, segons 
l'establert en l'apartat .543.11 del PG 3: 
     - Per ferms de nova construcció amb possibilit at d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18a 
     - Per ferms rehabilitats estructuralment amb p ossibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 
543.18b  
Macrotextura superficial: 
- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la ma crotextura superficial no ha de resultar inferior 
al valor previst. No més d'un individu de la mostra  assajada pot presentar un resultat individual 
inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la m acrotextura superficial resulta inferior al valor 
previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior 
al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista, i 
en les mescles drenants, cal enderrocar el lot, por tar-lo a l'abocador i reposar la capa a càrrec 
del Contractista 
     - Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior 
al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penali tzació econòmica del 10% 
Resistència al lliscament: 
- El resultat mig de la resistència al lliscament n o ha de ser inferior al valor previst. No més 
d'un 5% de la llargària total del lot pot presentar  un resultat inferior a aquest valor en més de 
5 unitats. 
- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de  la resistència al lliscament resulta inferior 
al valor previst, es procedirà de la següent manera : 
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinac ió de la resistència al lliscament resulta 
inferior al 95% del valor previst, en mescles disco ntinues, s'ha d'estendre una nova capa a càrrec 
del Contractista i en mescles drenants, cal enderro car el lot, portar-lo a l'abocador i reposar 
la capa a càrrec del Contractista 
     - Si el resultat mig de l'assaig de determinac ió de la resistència al lliscament resulta 
superior al 95% del valor previst, s'aplicarà una p enalització econòmica del 10%  
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GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
GBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
GBB1 -  SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBB11361,GBB11251,GBB11111. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGU LACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra se gons les especificacions de la DT, i aprovada 
per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se ac tualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se apru eba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de 
la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·loca ció de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomèt riques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor d e luminància) en la zona retrorreflectant cada 
20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorim ètriques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacion s de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats 
en l'apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot d e senyals o cartells del mateix tipus, es 
corresponen als indicats en l'apartat de control de  materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec  del contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
GBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
GBB2 -  SENYALS D'INFORMACIÓ, SITUACIÓ I ORIENTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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GBB21201. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixa ts al seu suport.  
S'han considerat els elements següents:  
- Plaques amb senyals d'informació  
S'han considerat els llocs de col·locació següents:   
- Vials públics  
- Vials d'ús privat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes  
al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu cen tre de gravetat, sense que es produeixin variacions  
de la seva orientació.  
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 1°  
VIALS PÚBLICS:  
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des  de la zona de parada d'un automòbil, tot i que 
hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb le s llums curtes.  
Distància a la calçada:  >= 50 cm  
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGU LACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:  
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d' utilitzar els forats existents.  
Els elements auxiliars de fixació han de complir le s característiques indicades en les normes UNE 
135312 i UNE 135314.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGU LACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA:  
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra se gons les especificacions de la DT, i aprovada 
per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se ac tualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos.  
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se apru eba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de 
la Instrucción de Carreteras.  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·loca ció de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomèt riques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor d e luminància) en la zona retrorreflectant cada 
20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorim ètriques en la zona no retrorreflectant.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Els controls es realitzaran segons les indicacion s de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats 

en l'apartat de control de materials (S).  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot d e senyals o cartells del mateix tipus, es 

corresponen als indicats en l'apartat de control de  materials (nivell 4,0).  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec  del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
GBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
GBB4 -  CARTELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBB42110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixa ts al seu suport.  
S'han considerat els elements següents:  
- Rètols  
S'han considerat els llocs de col·locació següents:   
- Vials públics  
- Vials d'ús privat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes  
al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu cen tre de gravetat, sense que es produeixin variacions  
de la seva orientació.  
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 1°  
VIALS PÚBLICS:  
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des  de la zona de parada d'un automòbil, tot i que 
hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb le s llums curtes.  
Distància a la calçada:  >= 50 cm  
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGU LACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:  
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d' utilitzar els forats existents.  
Els elements auxiliars de fixació han de complir le s característiques indicades en les normes UNE 
135312 i UNE 135314.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RÈTOLS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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VIALS PÚBLICS:  
* 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 de 28 de diciembre de 1999 por la que se ac tualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos.  
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se apru eba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de 
la Instrucción de Carreteras.  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·loca ció de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomèt riques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor d e luminància) en la zona retrorreflectant cada 
20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorim ètriques en la zona no retrorreflectant.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Els controls es realitzaran segons les indicacion s de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats 

en l'apartat de control de materials (S).  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT:  
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot d e senyals o cartells del mateix tipus, es 

corresponen als indicats en l'apartat de control de  materials (nivell 4,0).  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec  del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
GBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
GBBZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBBZ3012,GBBZA005. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició 
definitiva.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Col·locat clavat a terra  
- Col·locat formigonat a terra  
- Col·locat soldat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport  
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional  
Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base  
CONDICIONS GENERALS:  
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El suport ha de restar vertical, a la posició indic ada a la DT, amb les correccions de replanteig 
aprovades per la DF.  
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui 
estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a l a rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics  
en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com  a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que 
indiqui la DF.  
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que qu edi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, 
ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'ent rada d'agents agressius en el interior. La tapa 
ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el s eu perímetre, abans del galvanitzat.  
La distància del suport a la part exterior de la ca lçada ha de ser tal que el senyal o rètol que 
li correspongui restin separats amb més de 50 cm de  la part exterior de la calçada.  
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resi stir una empenta d'1 kN aplicats al centre de 
gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i  una pressió de vent de 2 kN/m2.  
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del s enyal o rètol corresponent han de restar a la 
posició correcta.  
Tots els elements de fixació han de quedar protegit s de la corrosió. 
Els suports amb corredissa telescòpica, han de perm etre substituir, afegir o treure els mòduls 
fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament d e formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de 
diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport  al formigó ha de ser amb brides d'ancoratge 
galvanitzades i cargols d'alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substituci ó ràpida i fàcil del suport.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 5 cm  
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm  
- Verticalitat:  ± 1°  
COL·LOCAT CLAVAT:  
Els suports han d'estar clavats en terrenys natural s, amb les característiques previstes a la DT.  
COL·LOCAT FORMIGONAT:  
La resistència característica del formigó es compro varà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.  
No es poden donar cops ni produir vibracions als su ports fins que el formigó assoleixi una resistència  
de 3 N/mm2.  
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm  
Resistència estimada a la compressió del formigó al s 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm  
COL·LOCAT SOLDAT:  
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base d el perfil.  
Les soldadures no han de tenir defectes que constit ueixin seqüència en una longitud superior a 10 
mm.  
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'e star pintada amb pintura de zinc.  
La garantia mínima dels elements constituents de le s barreres de seguretat que no hagin estat objecte 
d'arrencada, trencament o deformació per l'acció de l trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter 
permanent i conservats regularment segons instrucci ons del fabricant, serà de 3 anys contats des 
de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des  de la data d'instal·lació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un repla nteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.  
COL·LOCAT CLAVAT:  
La màquina de clavar no ha de produir danys ni defo rmacions als suports.  
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la  seva posició si no és treient-lo i tornant-lo 
a clavar.  
COL·LOCAT FORMIGONAT:  
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passade s 48 h de l'abocat del formigó.  
COL·LOCAT SOLDAT:  
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar a ncorada prèviament.  
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C.  
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc de scobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat 
estructural bàsica.  
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i  ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix.  
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha de 
tenir cura que quedin ben seques.  
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de  començar el següent s'ha de netejar l'escòria 
per mitjà de piqueta i raspall.  
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Les soldadures s'han de fer per soldadors certifica ts per un organisme acreditat i qualificats segons 
l'UNE-EN 287-1.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'E AE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article  
640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obre s d'enginyeria civil.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les e specificacions de la DT.  
 
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 de 28 de diciembre de 1999 por la que se ac tualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas 
de contención de vehículos.  
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se apru eba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de 
la Instrucción de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següen ts:  
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a  la base de fonamentació.  
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat  en un 10% dels suports.  
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'IN COMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec  del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

GG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
GGF -  PALS I SUPORTS PER A LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GGF34B32,GGF35B32. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pals de suport de línies elèctriques, col·locats. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Pal de fusta encastat a terra, fixat a una base metàl·lica o muntat amb dau de formigó. 
- Pal de formigó armat muntat amb dau de formigó. 
- Columna d'acer muntada amb dau de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Encastat en el terra: 
     - Hissat, col·locació i anivellació del pal 
     - Ataconar amb terra del pou 
- Fixat a una base de formigó: 
     - Formigonament del dau de formigó 
     - Hissat, col·locació i nivellació del pal 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d’instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixat sòlidament a la base. 
En el cas d’instal·lar-se directament encastats, el procediment a seguir ha de ser l'indicat a l'apartat 11 de la instrucció MI BT 
003 del REBT.  
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La fixació del pal de fusta a bases metàl·liques o de formigó s'ha de fer de tal manera que el pal resti separat 15 cm de terra 
com a mínim.  
Només s'han d'utilitzar tirants com a complement de resistència dels pals, en cas que ho determini la DF. 
Els ancoratges dels tirants s'han de fer sobre qualsevol element capaç d'aguantar els esforços que aquests puguin transmetre. 
Els tirants s'han de senyalitzar fins a una alçària de 2 m. 
Els tirants han de portar tensors per a regular la seva tensió. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La fondària mínima d'encastament directament a terra ha de ser de 0,1 H + 0,5 m, essent H l'alçà ria del pal en metres. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
 PAL D’ACER: 
La posició de la creueta respecte a l'estesa dels conductors de la línia ha de ser la indicada al projecte. 
Ha de quedar feta la connexió a terra del pal, que ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. La 
connexió s'ha de fer per mitjà d'un terminal premsat al cable. 
COL·LOCATS AMB DAU DE FORMIGÓ: 
La base de formigó ha de sobresortir del terra com a mínim 15 cm amb una lleugera pendent per tal de facilitar l’ evacuació de 
l'aigua. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit. 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
PALS DE FUSTA: 
UNE-EN 12465:2002 Postes de madera para líneas aéreas. Requisitos de durabilidad. 
PALS DE FORMIGÓ ARMAT: 
UNE 21080:1984 Postes de hormigón armado no pretensado. Fabricación y ensayos. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ENDERROCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21Z2760. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Tall en parets de fàbrica ceràmica per a obrir nous  forats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Replanteig del tall i protecció dels elements que  calgui 
- Realització del tall 
- Neteja de la runa produïda  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.  
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir 
vores escantonades.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Al realitzar els talls no s'ha de produir danys als  elements que envolten el parament (paviment, 
parets, sostres, etc.), com ara cops, ratlles, etc.  
S'ha de verificar que no hi hagi cap instal·lació e n servei a la zona on es farà el tall. 
Cal verificar que l'estructura sigui estable en fer  el tall, i en el seu cas apuntalar els elements 
que indiqui la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària executada realment, amidada segons l es especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
K22J -  EXTRACCIÓ DE TERRES DE JARDINERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K22J101A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per a buidar jardineres o peti ts contenidors, amb mitjans manuals.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Preparació de la zona de treball i el lloc d'aple c 
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- Extracció de les terres i abocat al lloc d'aplec 
- Neteja del fons i les parets de la jardinera, i d e la zona de treball  
CONDICIONS GENERALS:  
El fons de la jardinera i les parets han de quedar netes de terra i arrels. 
Si la terra s'ha de reaprofitar a la mateixa jardin era, el lloc d'aplec ha d'estar el més a prop 
possible. 
No hi ha d'haver munts de terra que posin en perill  l'estabilitat dels sostres.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Si la jardinera està a l'exterior, no s'ha de treba llar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements que puguin resultar afectats pels treballs. 
Abans de començar els treballs, s'ha de fer un estu di del lloc d'aplec, que ha de ser aprovat per 
la DF.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
No s'ha de treballar simultàniament en zones superp osades.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats.  
No s'ha de rebutjar cap material sense l'autoritzac ió expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols. 
Si el lloc d'aplec es pot mullar per la pluja, cald rà tapar amb lones els munts de terra.  
Els treballs s'han de fer amb les precaucions neces sàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum de terres extret de la jardinera, segon s les especificacions de la DT, amidat sobre 
els perfils interiors de les jardineres.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K81 -  ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 
 
K811 -  ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K811U001. 
 
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 verticals, int eriors o exteriors i formació d'arestes amb 
morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arrebossat esquerdejat  
- Arrebossat a bona vista  
- Arrebossat reglejat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s 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 
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- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final  
ARREBOSSAT:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de 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 textura u niforme.  
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 a 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:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
 
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 plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes 
condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han d e refer les parts afectades.  
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interi ors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 
paraments situats a l'exterior cal, a més, que func ioni 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 reglejat, s'han de fer mestres  amb el mateix morter, als paraments, cantonades, 
racons i voltants d'obertures. Les arestes i les me stres 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'anteri or.  
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% 
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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.  
 
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'IN COMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K81 -  ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 
 
K81Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENT S DE GUIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K81ZA8C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Col·locació de protecció d'aresta amb cantonera met àl·lica.  
S'han considerat els materials següents:  
- Acer galvanitzat 
- Alumini  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació de la protecció amb el sistema de fix ació triat  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aploma da i al mateix pla dels paraments.  
Ha de quedar fixada per ambdues bandes, de forma co mpatible amb el material del suport i amb el 
sistema previst per al revestiment posterior.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, net s i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
La pasta de fixació utilitzada ha de tenir les mate ixes característiques que la dels paraments.  
Si es preveu un sòcol, la cantonera s'ha de col·loc ar just a sobre de l'alçària del sòcol.  
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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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

 



 

        
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amidaments 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 01  DEMOLICIONS MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 01  DEMOLICIONS

1 G2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 lateral nord
3 pau-advocats 192,500 192,500 C#*D#*E#*F#
4 advocats-floresta 197,600 197,600 C#*D#*E#*F#
5 lateral sud C#*D#*E#*F#
6 pau-floresta 343,500 343,500 C#*D#*E#*F#
7 illeta 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 753,600

2 G2193J06 m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 lateral nord
3 pau-advocats 192,500 192,500 C#*D#*E#*F#
4 advocats-floresta 197,600 197,600 C#*D#*E#*F#
5 lateral sud C#*D#*E#*F#
6 pau-floresta 343,500 343,500 C#*D#*E#*F#
7 illeta 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 753,600

3 G2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 lateral nord
3 pau-advocats 219,400 219,400 C#*D#*E#*F#
4 advocats-floresta 368,800 368,800 C#*D#*E#*F#
5 lateral sud
6 pau-floresta 395,500 395,500 C#*D#*E#*F#
7 illeta 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
8 floresta 57,500 57,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.066,200

4 G2194AU5 m2 Demolició de gual amb peces de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

5 G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 pas vianants elevat 3,000 47,500 142,500 C#*D#*E#*F#
3 base zones plataforma única
4 mas fuster-pau 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
5 nova vorera sobre actual asfalt
6 panot actual-panot nou
7 1.008,70 m2-1.614,66 m2: 605,960 605,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 878,460

6 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 lateral nord
3 pau-advocats 187,000 187,000 C#*D#*E#*F#
4 advocats-floresta 242,000 242,000 C#*D#*E#*F#
5 lateral sud
6 pau-floresta 487,000 487,000 C#*D#*E#*F#
7 illeta 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 976,000

7 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 superfície total 2.407,000 5,000 12.035,000 C#*D#*E#*F#
3 tortugues 2,000 47,000 8,000 752,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.787,000

8 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 G21J3113 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments verticals amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 adaptació puntual a la nova

urbanització
50,000 0,300 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

10 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 connectar av mas fuster-floresta 12,000 2,500 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

11 G2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 jardí av mas fuster-floresta 39,200 0,350 2,500 34,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,300

12 K21B10U1 m Arrencada de barana  de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 coronament mur zona verda 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

13 F21QA9U1 u Retirada de parada d'autobús tipus estructura metàl·lica i vidre, 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 pau 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 01  DEMOLICIONS MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 base zones plataforma única
3 mas fuster-pau 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
4 nova vorera sobre actual asfalt C#*D#*E#*F#
5 panot actual-panot nou
6 1.066,2 m2-1.618,49 m2: 552,590 552,590 C#*D#*E#*F#
7 zona aparcament C#*D#*E#*F#
8 av mas fuster-advocats 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
9 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

10 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
11 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
12 av mas fuster-floresta 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#
13 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
14 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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15 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
16 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
17 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.099,590

2 G2223S21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 fonaments ancoratge suport senyals 26,000 0,500 0,500 0,500 3,250 C#*D#*E#*F#
3 escales zona parc 10,000 1,500 0,500 0,300 2,250 C#*D#*E#*F#
4 4,000 14,500 0,500 0,300 8,700 C#*D#*E#*F#
5 murs zona parc
6 av mas fuster 62,000 0,500 0,500 15,500 C#*D#*E#*F#
7 floresta 65,000 1,200 1,200 93,600 C#*D#*E#*F#
8 talús 65,000 0,500 1,200 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,300

3 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 murs zona parc
3 floresta
4 talús 65,000 0,500 1,200 39,000 C#*D#*E#*F#
5 talús 39,200 0,500 1,200 23,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,520

4 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada Total
2 zona verda av mas fuster-floresta
3 plataforma jocs infantils 269,000 1,000 269,000 C#*D#*E#*F#
4 plataforma intermitja 216,000 0,500 108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 377,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 01  DEMOLICIONS MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 03  RETIRADA D'EQUIPAMENTS

1 F21QA9UA u Retirada de conjunt de jocs per a infants tipus estructura metàl·lica o fusta, aplec i posterior i posterior
instal.lació, 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 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 parc infantil av mas fuster-floresta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F21Q11UA u Retirada de mobiliari d'equipament convencional, aplec i posterior col.locació, 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 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 parc av mas fuster-pau 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 parc av mas fuster-floresta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 F21QA9UB u Retirada de creu de terme, aplec per a posterior instal.lació, enderroc de daus de fonament 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 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 av mas fuster-pau 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F21QBB01 u Retirada de font per a exterior fosa, 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 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 av mas fuster-pau 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 01  DEMOLICIONS MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 04  ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS

1 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 zona enjardinada av mas fuster-pau 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 av mas fuster-floresta 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 K22J101A m3 Retirada de terra de jardinera amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 zona enjardinada av mas fuster-floresta 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FR6P62UA u Retirada, aplec i posterior trasplantament de plantes i arbustos de la zona enjardinada

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 zona enjardinada av mas fuster-floresta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 01  DEMOLICIONS MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 05  GESTIÓ DE RESIDUS

1 G2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 vorada 753,600 0,300 0,300 67,824 C#*D#*E#*F#
3 rigola 753,600 0,300 0,300 67,824 C#*D#*E#*F#
4 paviment panot 1.066,200 0,200 213,240 C#*D#*E#*F#
5 gual 30,000 0,250 7,500 C#*D#*E#*F#
6 paviment mescla bituminosa 878,460 0,100 87,846 C#*D#*E#*F#
7 fresat paviment asfalt.1.519,5m2 2.407,000 0,050 120,350 C#*D#*E#*F#
8 94,000 0,080 7,520 C#*D#*E#*F#
9 repicats 15,000 0,100 1,500 C#*D#*E#*F#

10 barana 60,000 0,050 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
11 av mas fuster -floresta mur 34,300 34,300 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 610,904 SUMSUBTOT

AL(G1:G12)
14 esponjament:20%/610,94 122,180 122,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 733,084

2 G2R3503A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 fonaments senyalització i equipaments 162,300 162,300 C#*D#*E#*F#
3 desmunt zona av mas fuster-floresta 377,000 377,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 539,300 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 esponjament 20%/539,3 107,890 107,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 647,190

3 G2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 paviment mescla bituminosa 878,460 0,100 87,846 C#*D#*E#*F#
3 fresat paviment asfalt 2.407,000 0,050 120,350 C#*D#*E#*F#
4 tortugues 94,000 0,080 7,520 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 215,716 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)
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6 esponjament:20%/215,716 43,140 43,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 258,856

4 G2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 vorada 753,600 0,300 0,300 67,824 C#*D#*E#*F#
3 rigola 753,600 0,300 0,300 67,824 C#*D#*E#*F#
4 paviment panot 106,620 0,200 21,324 C#*D#*E#*F#
5 gual 30,000 0,250 7,500 C#*D#*E#*F#
6 repicats 15,000 0,100 1,500 C#*D#*E#*F#
7 mur av mas fuster-floresta 34,300 34,300 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 200,272 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)
9 esponjament:20%/200,27 40,050 40,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,322

5 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 fonaments senyalització i equipaments 162,300 162,300 C#*D#*E#*F#
3 desmunt zona av mas fuster-floresta 377,000 377,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 539,300 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
5 esponjament 20%/539,3 107,890 107,890 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 647,190

6 G2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 barana 60,000 0,050 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 02  MURS
Titol 3 01  FONAMENTS

EUR
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1 G31512H1 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 fonaments ancoratge suport senyals 26,000 0,500 0,500 0,500 3,250 C#*D#*E#*F#
3 escales zona parc 10,000 1,500 0,500 0,300 2,250 C#*D#*E#*F#
4 4,000 14,500 0,500 0,300 8,700 C#*D#*E#*F#
5 murs zona parc C#*D#*E#*F#
6 av mas fuster 62,000 0,500 0,500 15,500 C#*D#*E#*F#
7 floresta 65,000 1,200 0,600 46,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,500

2 G31B3100 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 fonaments escales i murs
3 73,5m3/50kg/m3: 3.675,000 3.675,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.675,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 02  MURS
Titol 3 02  MURS DE FORMIGÓ

1 G32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm
i abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 murs zona parc
3 av mas fuster 62,000 0,300 0,800 14,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,880

2 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 murs zona parc C#*D#*E#*F#
3 av mas fuster 70,000 62,000 0,300 0,800 1.041,600 C#*D#*E#*F#
4 70kg/m3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.041,600

3 G32D2113 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 3 m, per a deixar el
formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 murs zona parc C#*D#*E#*F#
3 av mas fuster 2,000 62,000 0,800 99,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,200

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 03  REVESTIMENTS
Titol 3 01  CORONAMENTS

1 E8J3617K m Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle,
amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 murs zona parc
3 av mas fuster 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#
4 floresta 65,000 0,600 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 03  REVESTIMENTS
Titol 3 02  PINTATS

1 E898MHN0 m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i
2 capes d'acabat llis

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 pau 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 04  PAVIMENTS
Titol 3 01  BASES

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 base zones plataforma única
3 mas fuster-pau 207,900 0,100 20,790 C#*D#*E#*F#
4 nova vorera sobre actual asfalt
5 panot actual-panot nou
6 1.066,2 m2-1.618,49 m2: 552,590 0,100 55,259 C#*D#*E#*F#
7 zona aparcament
8 av mas fuster-advocats 43,000 0,100 4,300 C#*D#*E#*F#
9 42,000 0,100 4,200 C#*D#*E#*F#

10 39,000 0,100 3,900 C#*D#*E#*F#
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11 43,000 0,100 4,300 C#*D#*E#*F#
12 av mas fuster-floresta 53,000 0,100 5,300 C#*D#*E#*F#
13 36,000 0,100 3,600 C#*D#*E#*F#
14 33,000 0,100 3,300 C#*D#*E#*F#
15 42,000 0,100 4,200 C#*D#*E#*F#
16 42,000 0,100 4,200 C#*D#*E#*F#
17 44,000 0,100 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,749

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 04  PAVIMENTS
Titol 3 02  VORADES

1 F96517DD m Vorada recta 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 no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 lateral nord
3 pau-advocats 187,000 187,000 C#*D#*E#*F#
4 advocats-floresta 242,000 242,000 C#*D#*E#*F#
5 lateral sud
6 pau-floresta 487,000 487,000 C#*D#*E#*F#
7 illeta 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 976,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 04  PAVIMENTS
Titol 3 03  RIGOLES

1 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 lateral nord
3 pau-advocats 187,000 0,300 0,300 16,830 C#*D#*E#*F#
4 advocats-floresta 242,000 0,300 0,300 21,780 C#*D#*E#*F#
5 lateral sud 0,000
6 pau-floresta 487,000 0,300 0,300 43,830 C#*D#*E#*F#
7 illeta 60,000 0,300 0,300 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,840

2 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 lateral nord

EUR
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3 pau-advocats 187,000 187,000 C#*D#*E#*F#
4 advocats-floresta 242,000 242,000 C#*D#*E#*F#
5 lateral sud
6 pau-floresta 487,000 487,000 C#*D#*E#*F#
7 illeta 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 976,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 04  PAVIMENTS
Titol 3 04  GUALS

1 G981LGUF u Capçal de gual de peces de formigó monocapa de 20x37x25 cm, tipus u37 gual vehicles de Breinco o similar,
amb la cantonada en forma bisellada, d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 vorera nord
3 pau-advocats 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 advocats-floresta 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
5 vorera sud 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 G98516UD m Gual de peces de formigó, monocapa, 50x37x25 cm, tipus u37 gual vehicles de Breinco o similar, col·locat sobre
base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 vorera nord
3 pau-advocats 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 advocats-floresta 14,000 4,000 56,000 C#*D#*E#*F#
5 vorera sud 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

3 G981NGUF u Capçal de gual de peces de formigó monocapa de 40x57x25 cm, tipus u57 pg gual pas vianants de Breinco o
similar, amb la cantonada en forma bisellada, de dues peces, col·locada amb morter sobre base de formigó no
estructural

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 pas vianants 10 ut 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 G9811GUF m Rampa per a gual de forma recta, de formigó monocapa de 60x57x10 cm, tipus u57 pg gual pas vianants de
Breinco o similar, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 pas vianants 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 04  PAVIMENTS
Titol 3 05  ESCOCELLS

1 F991UAU0 u Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 120x80x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb
fonament i anellat de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 vorera sud 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 04  PAVIMENTS
Titol 3 06  PAVIMENTS DE LLAMBORDA

1 E9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 base zones paviment llamborda
3 mas fuster-pau 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

2 E93617C0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20
cm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 base zones paviment llamborda
3 mas fuster-pau 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

3 G9F1D111HML m2 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 12x24 cm i 8 cm de gruix, preu superior ref. 100032773
de la serie Area de CERANCO , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 base zones paviment llamborda
3 mas fuster-pau 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER

EUR
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Capítol 04  PAVIMENTS
Titol 3 07  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

1 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 superfície total 2.407,000 2.407,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.407,000

2 G9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Densitat Gruix
2 superfície total 2.407,000 2,400 0,050 288,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,840

3 F9K4VB00 m2 Tractament superficial amb acabat de beurada sintètica, amb granulat de granulometria precisa i pigmentació de
color a escollir, col·locat a l'obra en tres capes, una d'imprimació de 2 kg/m2 de beurada asfàltica i dues capes
amb una dotació de 2 kg/m2 cada una de beurada sintètica, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 zona aparcament
3 av mas fuster-advocats 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
4 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
5 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
6 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
7 av mas fuster-floresta 53,000 53,000 C#*D#*E#*F#
8 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
9 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

10 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
11 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
12 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 417,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 04  PAVIMENTS
Titol 3 08  PAVIMENT DE PANOT

1 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 lateral nord
3 pau-advocats 327,390 0,150 49,109 C#*D#*E#*F#
4 advocats-floresta 480,500 0,150 72,075 C#*D#*E#*F#
5 lateral sud
6 pau-floresta 714,100 0,150 107,115 C#*D#*E#*F#
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7 illa 96,500 0,150 14,475 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 242,774

2 G9E1130G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 lateral nord
3 pau-advocats 327,390 327,390 C#*D#*E#*F#
4 advocats-floresta 480,500 480,500 C#*D#*E#*F#
5 lateral sud
6 pau-floresta 714,100 714,100 C#*D#*E#*F#
7 illa 96,500 96,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.618,490

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 04  PAVIMENTS
Titol 3 09  ESGLAONS

1 F9V3K6UA m Esglaó de formigó prefabricat, de secció rectangular de 30x15 cm, amb peça massissa prefabricada de
60x36x15 cm, de Breinco, acabat llis, de color gris, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 escales 12,000 1,500 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 04  PAVIMENTS
Titol 3 10  PAVIMENT DE SAULÒ

1 G9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 zona parc
3 pas estre esglaonat 19,000 0,200 3,800 C#*D#*E#*F#
4 13,500 0,200 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 05  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 separació vial a stop
3 creuaments 6,000 15,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

2 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 aparcament 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
3 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
4 24,000 2,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,000

3 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora, de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 pas vianants 47,000 4,000 0,500 94,000 C#*D#*E#*F#
3 47,000 6,000 0,500 141,000 C#*D#*E#*F#
5 stop 15,000 0,500 7,500 C#*D#*E#*F#
6 20,000 0,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,500

4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 creuaments 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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7 FB311U1 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de minusvàlid sobre paviment de mescla bituminosa , amb pintura
reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FB311U2 u Pintat de senyal de senyal STOP sobre paviment de mescla bituminosa , amb pintura reflectora , de doble
component, antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 05  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 stop 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 R-301 limitació velocitat 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 R-101 direcció prohibida 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 P-20 pas de vianants 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 P-21nens 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 P-25 doble sentit 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 R-1 cediu el pas 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

4 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 P-13 pas vianants 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 S-17 aparcament 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

5 GBB42110 u Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 zona parc 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 plaques senyalització 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

7 GBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 plaques senyalització 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

8 G31512H1 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 fonaments ancoratge suport senyals 49,000 0,500 0,500 0,500 6,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,125

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 06  SERVEIS PÚBLICS
Titol 3 01  ADAPTACIÓ SERVEIS PÚBLICS

1 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació registres existents a nova rasant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs nou basament i maniobres
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

3 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat d'acord amb les directrius de la Companyia
de serveis corresponents, fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 06  SERVEIS PÚBLICS
Titol 3 02  FONT

1 FQ31X2U0 u Font per a exteriors d'acer inoxidable i pedra artificial, tipus Angle Font de Breinco o similar de 76,5x96x13 cm,
amb polsador temporitzat, ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 pau 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 06  SERVEIS PÚBLICS
Titol 3 03  BANCS

1 FQ13S2U0 u Banc de bloc de formigó tipus Tweet de Breinco o similar, de 45x57,x45 cm, col·locat recolzat sobre el paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
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2 pu 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 06  SERVEIS PÚBLICS
Titol 3 04  CREU DE TERME

1 F21QA9UC u Reposició de creu de terme anteriorment desmuntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 av mas fuster-pau 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 07  JARDINERIA
Titol 3 01  CONDICIONAMENT DEL SÒL

1 FR24A535 m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a
54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball d'1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 12 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada Total
2 zona verda 560,000 560,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,000

2 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada
2 zona verda 560,000 0,100 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

3 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior al 12 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada Total
2 zona verda 560,000 560,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 07  JARDINERIA
Titol 3 02  SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRES
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1 FR612236 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 total 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 FR43G42A u Subministrament de Ligustrum lucidum (L. japonicum hort.) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 34 cm i profunditat mínima 40,8 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 total 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

3 FR6122UD u Subministrament d'olivera de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 34 cm i profunditat
mínima 40,8 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FR6122UA u Subministrament de bellaombra de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 34 cm i
profunditat mínima 40,8 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FRZ22813 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma
o cautxú

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 vorera oest 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

6 FR7212K0 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 < 500 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície Ample Alçada Total
2 zona verda 560,000 560,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,000
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Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 07  JARDINERIA
Titol 3 03  REG

1 F221CI21 M3 Excavació de terreny no classificat amb mitjans manuals, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, tot inclòs per tal de deixar la unitat totalment acabada. Part de
les terres es contempla poder-les reaprofitar per les obres del parc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Xarxa primària 63 mm 55,000 0,400 0,400 8,800 C#*D#*E#*F#
3 Xarxa principal 40 mm 30,000 0,400 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#
4 Perico connexions 60x60 2,000 0,600 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
5 Perico continuitat 2,000 0,600 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,040

2 F228AM00 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Xarxa primària 63 mm 55,000 0,400 0,400 8,800 C#*D#*E#*F#
3 Xarxa principal 40 mm 30,000 0,400 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#
4 Perico connexions 60x60 2,000 0,600 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
5 Perico continuitat 2,000 0,600 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,040

3 FDK2P066 u Perico de registre per reg de 0,60 X 0,60 X 0.60 m. de mides útils amb paret de 15 de maó calat de 29X14X10
cm.asentada sobre llit de grava, inclosa la tapa i marc de fosa. . Segons plecs de Parcs i Jardins

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perico connexions 60x60 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Perico continuitat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa primària 63 mm 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

5 FFB29455 m Tub de polietilè de designació PE 40 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al
fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa principal 40 mm 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000
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6 FFB25355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa secundària 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

7 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A determinar per la DF 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

8 FJS44841 u Difusor emergent amb broquet giratori tipus rotator o equivalent de 50 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament directe 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

9 N260U0U0 u Unitat de subministre i muntatge de consola programació sistema sancla o equivalent per radiofreqüència
instal.lat a pericó de distribució sectorial completament executat i en funcionament incloent pp de material
auxiliar segons plec de condicions d'instal.lacions de reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sectors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sectors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 01  SEGURETAT I SALUT

1 PPA001SS pa Partida alçada d'abonament íntegre per a seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AV MAS FUSTER
Capítol 09  CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 01  CONTROL DE QUALITAT

1 PPA001CQ pa Partida alçada d'abonament íntegre per assaigs de control de qualitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 01 Demolicions moviment de terres i gestió de residus

Titol 3 01 Demolicions

1 G2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador

muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 53)

3,45 753,600 2.599,92

2 G2193J06 m Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell

trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre

camió (P - 54)

3,68 753,600 2.773,25

3 G2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15

cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell

trencador i càrrega sobre camió (P - 56)

5,34 1.066,200 5.693,51

4 G2194AU5 m2 Demolició de gual amb peces de formigó, de fins a 20 cm de gruix i

fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i

càrrega sobre camió (P - 55)

5,88 30,000 176,40

5 G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix

i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i

càrrega sobre camió (P - 57)

3,16 878,460 2.775,93

6 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la

zona a demolir (P - 58)

3,23 976,000 3.152,48

7 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega

sobre camió (P - 59)

0,34 12.787,000 4.347,58

8 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit

existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de

fonamentacions (P - 60)

27,56 10,000 275,60

9 G21J3113 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de

formigó en paraments verticals amb compressor i càrrega mecànica de

runa sobre camió o contenidor (P - 61)

7,61 15,000 114,15

10 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de

carborúndum (P - 96)

6,24 30,000 187,20

11 G2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i

càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 52)

44,74 34,300 1.534,58

12 K21B10U1 m Arrencada de barana de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i

càrrega manual sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament: m de llargària realment desmuntada o

enderrocada, segons les especificacions de la DT. (P - 95)

5,69 60,000 341,40

13 F21QA9U1 u Retirada de parada d'autobús tipus estructura metàl·lica i vidre, 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 (P - 7)

203,83 1,000 203,83

TOTAL Titol 3 01.01.01 24.175,83

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 01 Demolicions moviment de terres i gestió de residus

Titol 3 02 Moviment de terres

1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació

del 95 % PM (P - 65)

2,01 1.099,590 2.210,18

2 G2223S21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de fondària

i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i

càrrega sobre camió (P - 64)

12,10 162,300 1.963,83

EUR
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3 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de

gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 66)

3,20 62,520 200,06

4 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans

mecànics i càrrega sobre camió (P - 63)

2,18 377,000 821,86

TOTAL Titol 3 01.01.02 5.195,93

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 01 Demolicions moviment de terres i gestió de residus

Titol 3 03 Retirada d'equipaments

1 F21QA9UA u Retirada de conjunt de jocs per a infants tipus estructura metàl·lica o

fusta, aplec i posterior i posterior instal.lació, enderroc de daus de

formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor. (P - 8)

500,54 1,000 500,54

2 F21Q11UA u Retirada de mobiliari d'equipament convencional, aplec i posterior

col.locació, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica

de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 6)

176,43 2,000 352,86

3 F21QA9UB u Retirada de creu de terme, aplec per a posterior instal.lació, enderroc

de daus de fonament de formigó, i càrrega manual i mecànica de

l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. (P - 9)

402,91 1,000 402,91

4 F21QBB01 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i

càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o

contenidor (P - 11)

77,77 1,000 77,77

TOTAL Titol 3 01.01.03 1.334,08

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 01 Demolicions moviment de terres i gestió de residus

Titol 3 04 Arrencada d'elements vegetals

1 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca,

aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i

transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20

km) (P - 62)

148,89 24,000 3.573,36

2 K22J101A m3 Retirada de terra de jardinera amb mitjans manuals i aplec per a

posterior aprofitament (P - 97)

68,37 5,000 341,85

3 FR6P62UA u Retirada, aplec i posterior trasplantament de plantes i arbustos de la

zona enjardinada  (P - 49)

767,78 1,000 767,78

TOTAL Titol 3 01.01.04 4.682,99

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 01 Demolicions moviment de terres i gestió de residus

Titol 3 05 gestió de residus

1 G2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,

amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un

recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 68)

9,34 733,084 6.847,00

2 G2R3503A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,

amb un recorregut de menys de 20 km (P - 67)

7,85 647,190 5.080,44

EUR
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3 G2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no

especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus

(ORDEN MAM/304/2002) (P - 71)

29,06 258,856 7.522,36

4 G2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts

amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002).

Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a

l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou

totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre

corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de

disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO

105/2008. (P - 70)

7,86 240,322 1.888,93

5 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504

segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a

l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou

totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre

corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de

disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO

105/2008. (P - 72)

4,23 647,190 2.737,61

6 G2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o

demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus

(ORDEN MAM/304/2002).

Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a

l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou

totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.La empresa receptora del residu ha de facilitar al

constructor la informació necessària per complimentar el certificat de

disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO

105/2008. (P - 69)

5,48 3,000 16,44

TOTAL Titol 3 01.01.05 24.092,78

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 02 Murs

Titol 3 01 Fonaments

1 G31512H1 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 73)

64,75 76,500 4.953,38

2 G31B3100 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre com a

màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2 (P - 74)

1,03 3.675,000 3.785,25

TOTAL Titol 3 01.02.01 8.738,63

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 02 Murs

Titol 3 02 Murs de formigó

1 G32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P

- 75)

68,66 14,880 1.021,66

EUR
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2 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre

com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 76)

1,19 1.041,600 1.239,50

3 G32D2113 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de

pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base

rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 3 m, per
a deixar el formigó vist (P - 77)

28,15 99,200 2.792,48

TOTAL Titol 3 01.02.02 5.053,64

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 03 Revestiments

Titol 3 01 Coronaments

1 E8J3617K m Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de
morter de ciment gris, sortida de motlle, amb dos cantells en escaire,

col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 2)

52,02 101,000 5.254,02

TOTAL Titol 3 01.03.01 5.254,02

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 03 Revestiments

Titol 3 02 Pintats

1 E898MHN0 m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de

pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis (P -

1)

6,04 16,000 96,64

TOTAL Titol 3 01.03.02 96,64

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 04 Paviments

Titol 3 01 Bases

1 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material al 98% del

PM (P - 14)

23,01 117,749 2.709,40

TOTAL Titol 3 01.04.01 2.709,40

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 04 Paviments

Titol 3 02 Vorades

1 F96517DD m Vorada recta 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 no estructural

de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 16)

21,61 976,000 21.091,36

EUR
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TOTAL Titol 3 01.04.02 21.091,36

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 04 Paviments

Titol 3 03 Rigoles

1 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa

i vibratge manual, acabat reglejat (P - 17)

73,61 87,840 6.465,90

2 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb

beurada de ciment blanc (P - 18)

10,39 976,000 10.140,64

TOTAL Titol 3 01.04.03 16.606,54

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 04 Paviments

Titol 3 04 Guals

1 G981LGUF u Capçal de gual de peces de formigó monocapa de 20x37x25 cm, tipus

u37 gual vehicles de Breinco o similar, amb la cantonada en forma

bisellada, d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no

estructural (P - 79)

49,94 24,000 1.198,56

2 G98516UD m Gual de peces de formigó, monocapa, 50x37x25 cm, tipus u37 gual

vehicles de Breinco o similar, col·locat sobre base de formigó no

estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30

cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P - 81)

56,40 76,000 4.286,40

3 G981NGUF u Capçal de gual de peces de formigó monocapa de 40x57x25 cm, tipus

u57 pg gual pas vianants de Breinco o similar, amb la cantonada en

forma bisellada, de dues peces, col·locada amb morter sobre base de

formigó no estructural (P - 80)

166,21 20,000 3.324,20

4 G9811GUF m Rampa per a gual de forma recta, de formigó monocapa de 60x57x10

cm, tipus u57 pg gual pas vianants de Breinco o similar, col·locades

amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de

resistència mínima a compressió

(P - 78)

126,80 40,000 5.072,00

TOTAL Titol 3 01.04.04 13.881,16

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 04 Paviments

Titol 3 05 Escocells

1 F991UAU0 u Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 120x80x20 cm i

de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (P - 19)

156,58 17,000 2.661,86

TOTAL Titol 3 01.04.05 2.661,86

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 04 Paviments

Titol 3 06 Paviments de llamborda

EUR
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1 E9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de

barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T

UNE-EN 10080 (P - 4)

2,51 130,000 326,30

2 E93617C0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat des de camió (P -

3)

19,02 130,000 2.472,60

3 G9F1D111HML m2 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 12x24 cm i 8 cm

de gruix, preu superior ref. 100032773 de la serie Area de CERANCO ,
sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra

fina i compactació del paviment acabat (P - 84)

44,35 130,000 5.765,50

TOTAL Titol 3 01.04.06 8.564,40

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 04 Paviments

Titol 3 07 Paviments de mescla bituminosa

1 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5

IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 20)

0,73 2.407,000 1.757,11

2 G9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B

35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 85)

51,49 288,840 14.872,37

3 F9K4VB00 m2 Tractament superficial amb acabat de beurada sintètica, amb granulat

de granulometria precisa i pigmentació de color a escollir, col·locat a

l'obra en tres capes, una d'imprimació de 2 kg/m2 de beurada asfàltica
i dues capes amb una dotació de 2 kg/m2 cada una de beurada

sintètica, neteja del ferm inclosa (P - 21)

13,04 417,000 5.437,68

TOTAL Titol 3 01.04.07 22.067,16

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 04 Paviments

Titol 3 08 Paviment de panot

1 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i

vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 15)

67,71 242,774 16.438,23

2 G9E1130G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de

ciment pòrtland (P - 83)

26,45 1.618,490 42.809,06

TOTAL Titol 3 01.04.08 59.247,29

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 04 Paviments

Titol 3 09 Esglaons

1 F9V3K6UA m Esglaó de formigó prefabricat, de secció rectangular de 30x15 cm,

amb peça massissa prefabricada de 60x36x15 cm, de Breinco, acabat

llis, de color gris, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P

- 22)

85,98 18,000 1.547,64

EUR
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TOTAL Titol 3 01.04.09 1.547,64

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 04 Paviments

Titol 3 10 Paviment de saulò

1 G9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del

PM (P - 82)

22,99 6,500 149,44

TOTAL Titol 3 01.04.10 149,44

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 05 Proteccions i senyalització

Titol 3 01 Senyalització horitzontal

1 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura

reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -

28)

1,17 90,000 105,30

2 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina

autopropulsada (P - 27)

0,69 213,000 146,97

3 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora,

de doble component, antilliscant i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada (P

- 29)

7,78 252,500 1.964,45

4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 30)

8,43 20,000 168,60

5 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment , amb pintura

reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre,

amb premarcatge (P - 24)

51,72 5,000 258,60

6 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment , amb pintura

reflectora , de doble component, antilliscant i microesferes de vidre,

amb premarcatge (P - 23)

22,39 4,000 89,56

7 FB311U1 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de minusvàlid sobre

paviment de mescla bituminosa , amb pintura reflectora , de doble

component, antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge (P -

25)

97,92 4,000 391,68

8 FB311U2 u Pintat de senyal de senyal STOP sobre paviment de mescla

bituminosa , amb pintura reflectora , de doble component, antilliscant i

microesferes de vidre, amb premarcatge (P - 26)

116,42 2,000 232,84

TOTAL Titol 3 01.05.01 3.358,00

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 05 Proteccions i senyalització

Titol 3 02 Senyalització vertical

1 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm

de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 88)

123,41 2,000 246,82

2 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 87)

51,57 5,000 257,85

EUR
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3 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70

cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 86)

54,73 28,000 1.532,44

4 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a

senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 89)

58,55 13,000 761,15

5 GBB42110 u Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'alumini

extruït, fixat al suport (P - 90)

332,28 1,000 332,28

6 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a

suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 91)

35,41 49,000 1.735,09

7 GBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114

mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre

(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 92)

134,70 49,000 6.600,30

8 G31512H1 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 73)

64,75 6,125 396,59

TOTAL Titol 3 01.05.02 11.862,52

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 06 Serveis públics

Titol 3 01 Adaptació serveis públics

1 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus adaptació

registres existents a nova rasant (P - 31)

843,57 1,000 843,57

2 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou emplaçament, inclùs
nou basament i maniobres  (P - 36)

186,61 11,000 2.052,71

3 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de fusta i clablejat

d'acord amb les directrius de la Companyia de serveis corresponents,

fonament de formigó i nous pals inclosos, partida a justificar (P - 5)

570,97 9,000 5.138,73

4 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,

per a 3 cables i col·locat encastat a terra (P - 93)

210,77 2,000 421,54

5 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta,

per a 3 cables i col·locat encastat a terra (P - 94)

225,75 2,000 451,50

TOTAL Titol 3 01.06.01 8.908,05

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 06 Serveis públics

Titol 3 02 Font

1 FQ31X2U0 u Font per a exteriors d'acer inoxidable i pedra artificial, tipus Angle Font

de Breinco o similar de 76,5x96x13 cm, amb polsador temporitzat,

ancorada amb dau de formigó (P - 41)

1.566,66 1,000 1.566,66

TOTAL Titol 3 01.06.02 1.566,66

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 06 Serveis públics

Titol 3 03 Bancs

1 FQ13S2U0 u Banc de bloc de formigó tipus Tweet de Breinco o similar, de

45x57,x45 cm, col·locat recolzat sobre el paviment (P - 40)

238,29 10,000 2.382,90

EUR
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TOTAL Titol 3 01.06.03 2.382,90

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 06 Serveis públics

Titol 3 04 Creu de terme

1 F21QA9UC u Reposició de creu de terme anteriorment desmuntada (P - 10) 694,43 1,000 694,43

TOTAL Titol 3 01.06.04 694,43

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 07 Jardineria

Titol 3 01 Condicionament del sòl

1 FR24A535 m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor
sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada

d'una amplària de treball d'1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 12

% (P - 42)

0,19 560,000 106,40

2 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i

escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 44)

41,91 56,000 2.346,96

3 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,

amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P - 43)

1,92 560,000 1.075,20

TOTAL Titol 3 01.07.01 3.528,56

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 07 Jardineria

Titol 3 02 Subministrament i plantació d'arbres

1 FR612236 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm

de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics,

en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial

del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost

(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 46)

44,30 22,000 974,60

2 FR43G42A u Subministrament de Ligustrum lucidum (L. japonicum hort.) de

perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 34 cm i

profunditat mínima 40,8 cm segons fórmules NTJ (P - 45)

60,51 17,000 1.028,67

3 FR6122UD u Subministrament d'olivera de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 34 cm i profunditat mínima 40,8 cm segons

fórmules NTJ (P - 48)

125,00 4,000 500,00

4 FR6122UA u Subministrament de bellaombra de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa

de terra de diàmetre mínim 34 cm i profunditat mínima 40,8 cm segons
fórmules NTJ (P - 47)

110,00 1,000 110,00

5 FRZ22813 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en

autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària,

clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores
regulables de goma o cautxú (P - 51)

18,78 44,000 826,32

6 FR7212K0 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

1,17 560,000 655,20

EUR
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d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de

base acrílica, en una superfície < 500 m2 (P - 50)

TOTAL Titol 3 01.07.02 4.094,79

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 07 Jardineria

Titol 3 03 Reg

1 F221CI21 M3 Excavació de terreny no classificat amb mitjans manuals, amb càrrega

i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, tot inclòs per tal de deixar la unitat

totalment acabada. Part de les terres es contempla poder-les

reaprofitar per les obres del parc (P - 12)

18,27 15,040 274,78

2 F228AM00 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant

picó vibrant (P - 13)

37,07 15,040 557,53

3 FDK2P066 u Perico de registre per reg de 0,60 X 0,60 X 0.60 m. de mides útils amb

paret de 15 de maó calat de 29X14X10 cm.asentada sobre llit de
grava, inclosa la tapa i marc de fosa. . Segons plecs de Parcs i Jardins

(P - 32)

314,32 4,000 1.257,28

4 FFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 63 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i

col·locat al fons de la rasa (P - 33)

13,59 55,000 747,45

5 FFB29455 m Tub de polietilè de designació PE 40 de diàmetre nominal, de 10 bar

de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i

col·locat al fons de la rasa (P - 35)

9,10 30,000 273,00

6 FFB25355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal,

de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de

plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 34)

3,26 100,000 326,00

7 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i

corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a

compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 37)

2,58 50,000 129,00

8 FJS44841 u Difusor emergent amb broquet giratori tipus rotator o equivalent de 50

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 (P - 38)

50,17 25,000 1.254,25

9 N260U0U0 u Unitat de subministre i muntatge de consola programació sistema

sancla o equivalent per radiofreqüència instal.lat a pericó de distribució

sectorial completament executat i en funcionament incloent pp de

material auxiliar segons plec de condicions d'instal.lacions de reg (P -

98)

540,00 1,000 540,00

10 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 (P - 39)

104,17 1,000 104,17

TOTAL Titol 3 01.07.03 5.463,46

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 08 Seguretat i salut

Titol 3 01 Seguretat i salut

EUR
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1 PPA001SS pa Partida alçada d'abonament íntegre per a seguretat i salut (P - 0) 5.500,00 1,000 5.500,00

TOTAL Titol 3 01.08.01 5.500,00

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster

Capítol 09 Control de qualitat

Titol 3 01 Control de qualitat

1 PPA001CQ pa Partida alçada d'abonament íntegre per assaigs de control de qualitat
(P - 0)

2.750,00 1,000 2.750,00

TOTAL Titol 3 01.09.01 2.750,00

EUR
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 20,16000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 20,16000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 20,16000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 20,16000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 20,49000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 20,16000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 20,83000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,83000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 20,16000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 25,24000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 23,64000 €

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 30,91000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 17,89000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 17,89000 €

A0135000 h Ajudant soldador 17,97000 €

A013D000 h Ajudant pintor 17,89000 €

A013H000 h Ajudant electricista 17,87000 €

A013M000 h Ajudant muntador 17,89000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 22,40000 €

A0140000 h Manobre 16,84000 €

A0150000 h Manobre especialista 17,43000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,37000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 59,20000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 83,24000 €

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 46,24000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 77,65000 €

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 74,25000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 45,05000 €

C1313332 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva batiló 45,05000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C13161C0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb barrina de 15 a 61 cm de diàmetre 43,33000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 51,31000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 56,73000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 59,65000 €

C133A030 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,16000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,97000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 28,23000 €

C1501800 H Camió per a transport de 12 t 37,36000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 36,17000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 37,23000 €

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 40,99000 €

C1503000 h Camió grua 40,20000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 38,09000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 42,32000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 34,06000 €

C150Z100 M3 Canon manteniment abocador i abocament de terres i runes 2,73000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 141,23000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 25,61000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,28000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,56000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,52000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 48,64000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 54,53000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 37,50000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,15000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 31,33000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 29,06000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,08000 €

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 3,10000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,30000 €

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 41,08000 €

CR241213 h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW ( 35 a 54 CV) de potència, amb equip de llaurada i
una amplària de treball d'1,8 a 2,39 m

35,28000 €

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20
kW

35,50000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CRE23000 h Motoserra 2,83000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,47000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 16,24000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 15,89000 €

B0311500 T Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 18,37000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 16,64000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,37000 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 36,63000 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 59,11000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 14,74000 €

B0332411 kg Grava de pedrera de pedra granítica, de 30 a 50 mm 0,02000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 17,70000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 14,76000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 93,07000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 144,30000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,08000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,37000 €

B055VA02 kg Slurry sintètic de color (en bidons) 1,07000 €

B055VA03 kg Slurry asfàltic (en bidons) 0,36000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

53,65000 €

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

53,65000 €

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

52,29000 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,83000 €

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

61,36000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

59,29000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

59,29000 €

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

73,80000 €

B06NN11C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

54,22000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

51,47000 €

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

29,06000 €

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

26,59000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,05000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,21000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,53000 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,50000 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,37000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 191,77000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,36000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,28000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,48000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,23000 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,17000 €

B0GAA1F7 m Peça de pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle, per a coronament de parets de
33 a 47 cm de gruix i amb dos cantells en escaire

41,97000 €

B260U0U0 u Unitat de subministre i muntatge de consola programació sistema sancla o equivalent per
radiofreqüència instal.lat a pericó de distribució sectorial completament executat i en funcionament
incloent pp de material auxiliar segons plec de condicions d'instal.lacions de reg

540,00000 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

28,83000 €

B2RA71H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

5,42000 €

B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

67,58000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,23000 €

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 codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

40,55000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

76,59000 €

B7B11A00 M2 FELTRE DE POLIPROPILÈ PER A LÀMINA SEPARADORA AMB UN PES DE 100 A 110 G/M2 0,71000 €

B89Z5000 kg Pintura al dissolvent de resines de pliolite 10,14000 €

B8ZAR000 kg Imprimació fixadora de resines sintètiques 8,98000 €

B96517D0 m Vorada recta 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

3,32000 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,85000 €

B9811GUF u Rampa per a gual de forma recta, de formigó monocapa de 60x57x10 cm, tipus u57 pg gual pas
vianants de Breinco o similar

18,87000 €

B981PGUF u Capçal de gual de peces de formigó monocapa de 20x37x25 cm, tipus u37 gual vehicles de
Breinco o similar, amb la cantonada en forma d'escaire

29,70000 €

B981RGUF u Capçal de gual de peces de formigó monocapa de 40x57x25 cm, tipus u57 pg gual pas vianants de
Breinco o similar

56,10000 €

B98516U0 u Gual de peces de formigó, monocapa, 50x37x25 cm, tipus u37 gual vehicles de Breinco o similar 17,00000 €

B99ZZ0U0 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x80x20 cm i de 10 mm de gruix 119,00000 €

B9E11300 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà 4,64000 €

B9F1D100HMLZ m2 Llamborda de formigó AREA, antilliscant, de dimensions 12x24 cm i gruix 8 cm, per a espais
públics i jardins domèstics, apte per a tràfic rodat, de color antracita, ref. 100032773 de la serie
Area de CERANCO

37,74000 €

B9H11231 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

48,40000 €
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B9V4K6UA m Esglaó de formigó prefabricat de secció rectangular de 60x36x15 cm, de Breinco, acabat llis, de
color gris

50,00000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,99000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,10000 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 42,26000 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 39,10000 €

BBM13702 u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 110,94000 €

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 45,46000 €

BBM31500 m2 Cartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 251,11000 €

BBMZ2612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

33,02000 €

BBMZ5612 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

75,06000 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini

36,16000 €

BDKZ3171 u Bstiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 600X600X60 mm i de 27 Kg de pes (tapa),
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l amb articulació
extraible de 105º, mecanisme amb clau de tanca de 1/4 de volta, marc de xapa de ferro galvanitzat
segons normativa EN124, assaig 125KN amb certificat AENOR superficie antilliscant lletres en
relleu de motllo, patins de goma, drenatge directe. Esforç d'apertura: 15Kg.

150,00000 €

BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,61000 €

BFB25300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,25000 €

BFB29400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

2,10000 €

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

8,36000 €

BFWB2505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

2,03000 €

BFWB2905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

9,12000 €

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

0,05000 €

BFYB2505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,04000 €

BFYB2905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,29000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,49000 €

BGF34B30 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables 44,04000 €

BGF35B30 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables 59,02000 €

BGWF3000 u Part proporcional d'accessoris per a pals de fusta 27,03000 €

BJS44840 u Difusor emergent amb broquet giratori de 50 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

28,90000 €

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

78,93000 €

BJSW1110 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´ 5,01000 €

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 4,10000 €



Projecte de millora de l´accessibilitat de l´av. Mas Fuster entre cr. la Floresta i c. de la Pau
08197 Valldoreix
Pallejà - León arquitectes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

MATERIALS

BQ13S2U0 u Banc de bloc de formigó tipus Tweet de Breinco o similar, de 45x57,x45 cm, col·locat recolzat
sobre el paviment

198,00000 €

BQ31X2U0 u Font per a exteriors d'acer inoxidable i pedra artificial, tipus Angle Font de Breinco o similar de
76,5x96x13 cm, amb polsador temporitzat

1.385,00000 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a
la xarxa de sanejament de font per a exterior

23,01000 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 36,69000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 50,35000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,21000 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 6,09000 €

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

31,61000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €

BR4116U1 u Subministrament de bellaombra de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
34 cm i profunditat mínima 40,8 cm segons fórmules NTJ

110,00000 €

BR4116U4 u Subministrament d'olivera de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 34 cm i
profunditat mínima 40,8 cm segons fórmules NTJ

125,00000 €

BR43G42A u Ligustrum lucidum (L. japonicum hort.) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 34 cm i profunditat mínima 40,8 cm segons fórmules NTJ

60,51000 €

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies,
segons NTJ 07N

4,82000 €

BRZ21810 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària 3,56000 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,32000 €
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D060M0B2 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 granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 69,45000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 17,43000 = 15,68700

Subtotal: 15,68700 15,68700

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,52000 = 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400

Materials

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 17,70000 = 27,43500

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,47000 = 0,26460

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 16,64000 = 10,81600

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

0,150      x 93,07000 = 13,96050

Subtotal: 52,47610 52,47610

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15687

COST DIRECTE 69,45397

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,45397

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 85,32000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,43000 = 17,43000

Subtotal: 17,43000 17,43000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,56000 = 1,09200

Subtotal: 1,09200 1,09200

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,37000 = 30,96240

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

0,380      x 93,07000 = 35,36660

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,47000 = 0,29400

Subtotal: 66,62300 66,62300

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 17,43000 = 0,17430

Subtotal: 0,17430 0,17430
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COST DIRECTE 85,31930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,31930

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, 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

Rend.: 1,000 95,37000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,43000 = 18,30150

Subtotal: 18,30150 18,30150

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,56000 = 1,13100

Subtotal: 1,13100 1,13100

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,47000 = 0,29400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 16,24000 = 24,84720

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,08000 = 32,00000

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

0,200      x 93,07000 = 18,61400

Subtotal: 75,75520 75,75520

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18302

COST DIRECTE 95,37072

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,37072

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 87,54000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,43000 = 18,30150

Subtotal: 18,30150 18,30150

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,56000 = 1,13100

Subtotal: 1,13100 1,13100

Materials

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

0,250      x 93,07000 = 23,26750

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,47000 = 0,29400

B0532310 kg Calç aèria CL 90 250,000      x 0,08000 = 20,00000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,500      x 16,24000 = 24,36000

Subtotal: 67,92150 67,92150
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18302

COST DIRECTE 87,53702

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,53702

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,76000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 17,89000 = 0,08945

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 20,16000 = 0,10080

Subtotal: 0,19025 0,19025

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,05000 = 0,01071

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

1,050      x 0,53000 = 0,55650

Subtotal: 0,56721 0,56721

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00190

COST DIRECTE 0,75936

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,75936
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E31522J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 86,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,84000 = 5,05200

Subtotal: 5,05200 5,05200

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 141,23000 = 14,12300

Subtotal: 14,12300 14,12300

Materials

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 61,36000 = 67,49600

Subtotal: 67,49600 67,49600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07578

COST DIRECTE 86,74678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,74678

P-1 E898MHN0 m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent
de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació
fixadora i 2 capes d'acabat llis

Rend.: 1,000 6,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 17,89000 = 0,17890

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 20,16000 = 2,01600

Subtotal: 2,19490 2,19490

Materials

B8ZAR000 kg Imprimació fixadora de resines sintètiques 0,102      x 8,98000 = 0,91596

B89Z5000 kg Pintura al dissolvent de resines de pliolite 0,2856      x 10,14000 = 2,89598

Subtotal: 3,81194 3,81194

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03292

COST DIRECTE 6,03976
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,03976

P-2 E8J3617K m Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb
pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de
motlle, amb dos cantells en escaire, col·locada amb
morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 52,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 16,84000 = 2,52600

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 20,16000 = 6,04800

Subtotal: 8,57400 8,57400
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Materials

B0GAA1F7 m Peça de pedra artificial de morter de ciment gris,
sortida de motlle, per a coronament de parets de 33 a
47 cm de gruix i amb dos cantells en escaire

1,020      x 41,97000 = 42,80940

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, 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

0,0053      x 95,37072 = 0,50546

Subtotal: 43,31486 43,31486

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12861

COST DIRECTE 52,01747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,01747

P-3 E93617C0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 20 cm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 19,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 20,16000 = 2,41920

A0140000 h Manobre 0,260 /R x 16,84000 = 4,37840

Subtotal: 6,79760 6,79760

Materials

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,206      x 58,83000 = 12,11898

Subtotal: 12,11898 12,11898

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10196

COST DIRECTE 19,01854
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,01854

P-4 E9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 2,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,018 /R x 17,89000 = 0,32202

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,018 /R x 20,16000 = 0,36288

Subtotal: 0,68490 0,68490

Materials

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,50000 = 1,80000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0122      x 1,05000 = 0,01281

Subtotal: 1,81281 1,81281
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01027

COST DIRECTE 2,50798
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,50798

P-5 F21H1641 u Desplaçament i ajudes pel desplaçament de pal de
fusta i clablejat d'acord amb les directrius de la
Companyia de serveis corresponents, fonament de
formigó i nous pals inclosos, partida a justificar

Rend.: 1,000 570,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,500 /R x 20,83000 = 52,07500

A0140000 h Manobre 2,500 /R x 16,84000 = 42,10000

A0150000 h Manobre especialista 2,500 /R x 17,43000 = 43,57500

Subtotal: 137,75000 137,75000

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 2,000 /R x 38,09000 = 76,18000

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 2,000 /R x 34,06000 = 68,12000

Subtotal: 144,30000 144,30000

Partides d'obra

F31524H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

0,400      x 88,70074 = 35,48030

FG31D578 m Cable i accessoris, col·locat aeri 1,000      x 250,00000 = 250,00000

Subtotal: 285,48030 285,48030

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,44375

COST DIRECTE 570,97405
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 570,97405

P-6 F21Q11UA u Retirada de mobiliari d'equipament convencional,
aplec i posterior col.locació, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 176,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 20,83000 = 62,49000

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 17,89000 = 53,67000

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 17,43000 = 52,29000

Subtotal: 168,45000 168,45000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,100 /R x 40,20000 = 4,02000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 14,37000 = 1,43700

Subtotal: 5,45700 5,45700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,52675

COST DIRECTE 176,43375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,43375

P-7 F21QA9U1 u Retirada de parada d'autobús tipus estructura
metàl·lica i vidre, 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

Rend.: 1,000 203,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 6,000 /R x 17,43000 = 104,58000

Subtotal: 104,58000 104,58000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 4,000 /R x 14,37000 = 57,48000

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 40,20000 = 40,20000

Subtotal: 97,68000 97,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,56870

COST DIRECTE 203,82870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,82870

P-8 F21QA9UA u Retirada de conjunt de jocs per a infants tipus
estructura metàl·lica o fusta, aplec i posterior i
posterior instal.lació, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 500,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 20,83000 = 166,64000

A013M000 h Ajudant muntador 8,000 /R x 17,89000 = 143,12000

A0150000 h Manobre especialista 5,000 /R x 17,43000 = 87,15000

Subtotal: 396,91000 396,91000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 4,000 /R x 14,37000 = 57,48000

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 40,20000 = 40,20000

Subtotal: 97,68000 97,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,95365

COST DIRECTE 500,54365
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,54365

P-9 F21QA9UB u Retirada de creu de terme, aplec per a posterior
instal.lació, enderroc de daus de fonament de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 402,91 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 8,000 /R x 17,43000 = 139,44000

A0122000 h Oficial 1a paleta 8,000 /R x 20,16000 = 161,28000

Subtotal: 300,72000 300,72000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 4,000 /R x 14,37000 = 57,48000

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 40,20000 = 40,20000

Subtotal: 97,68000 97,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,51080

COST DIRECTE 402,91080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 402,91080

P-10 F21QA9UC u Reposició de creu de terme anteriorment desmuntada Rend.: 1,000 694,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 16,000 /R x 20,16000 = 322,56000

A0150000 h Manobre especialista 16,000 /R x 17,43000 = 278,88000

Subtotal: 601,44000 601,44000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 40,20000 = 40,20000

Subtotal: 40,20000 40,20000

Materials

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,500      x 87,53702 = 43,76851

Subtotal: 43,76851 43,76851

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 9,02160

COST DIRECTE 694,43011
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 694,43011

P-11 F21QBB01 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus
de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 77,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 17,43000 = 24,40200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 20,83000 = 14,58100

Subtotal: 38,98300 38,98300

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,700 /R x 14,37000 = 10,05900

C1503000 h Camió grua 0,700 /R x 40,20000 = 28,14000
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Subtotal: 38,19900 38,19900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58475

COST DIRECTE 77,76675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,76675

P-12 F221CI21 M3 Excavació de terreny no classificat amb mitjans
manuals, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, tot inclòs per tal de deixar la unitat
totalment acabada. Part de les terres es contempla
poder-les reaprofitar per les obres del parc

Rend.: 1,000 18,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,800 /R x 17,43000 = 13,94400

Subtotal: 13,94400 13,94400

Maquinària

C150Z100 M3 Canon manteniment abocador i abocament de terres i
runes

0,001 /R x 2,73000 = 0,00273

C1501800 H Camió per a transport de 12 t 0,050 /R x 37,36000 = 1,86800

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 0,050 /R x 46,24000 = 2,31200

Subtotal: 4,18273 4,18273

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 13,94400 = 0,13944

Subtotal: 0,13944 0,13944

COST DIRECTE 18,26617
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,26617

P-13 F228AM00 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,200 37,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 17,43000 = 1,16200

Subtotal: 1,16200 1,16200

Maquinària

C133A030 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,080 /R x 12,16000 = 0,81067

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,040 /R x 60,38000 = 2,01267

Subtotal: 2,82334 2,82334

Materials

B0311500 T Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 1,800      x 18,37000 = 33,06600

Subtotal: 33,06600 33,06600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01743

COST DIRECTE 37,06877
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,06877

F31524H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 88,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 16,84000 = 7,40960

Subtotal: 7,40960 7,40960

Materials

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

1,100      x 73,80000 = 81,18000

Subtotal: 81,18000 81,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11114

COST DIRECTE 88,70074
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,70074

P-14 F931201J m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 23,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,84000 = 0,84200

Subtotal: 0,84200 0,84200

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 37,23000 = 0,93075

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 59,65000 = 2,38600

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 51,31000 = 1,79585

Subtotal: 5,11260 5,11260

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 14,76000 = 16,97400

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,47000 = 0,07350

Subtotal: 17,04750 17,04750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01263

COST DIRECTE 23,01473
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,01473

P-15 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 67,71 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 20,16000 = 3,02400

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,84000 = 7,57800

Subtotal: 10,60200 10,60200

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,08000 = 0,61200

Subtotal: 0,61200 0,61200

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 53,65000 = 56,33250

Subtotal: 56,33250 56,33250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15903

COST DIRECTE 67,70553
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,70553

P-16 F96517DD m Vorada recta 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 no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Rend.: 1,000 21,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 20,16000 = 4,63680

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 16,84000 = 8,42000

Subtotal: 13,05680 13,05680

Materials

B96517D0 m Vorada recta 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 3,32000 = 3,48600

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

0,0021      x 26,59000 = 0,05584

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0935      x 51,47000 = 4,81245

Subtotal: 8,35429 8,35429

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19585

COST DIRECTE 21,60694
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,60694
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P-17 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 73,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 16,84000 = 10,10400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 20,16000 = 4,03200

Subtotal: 14,13600 14,13600

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,060 /R x 4,08000 = 0,24480

Subtotal: 0,24480 0,24480

Materials

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

1,100      x 53,65000 = 59,01500

Subtotal: 59,01500 59,01500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21204

COST DIRECTE 73,60784
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,60784

P-18 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 10,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 16,84000 = 1,17880

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,210 /R x 20,16000 = 4,23360

Subtotal: 5,41240 5,41240

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,070 /R x 1,28000 = 0,08960

Subtotal: 0,08960 0,08960

Materials

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,050      x 0,85000 = 4,29250

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

0,0126      x 29,06000 = 0,36616

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 144,30000 = 0,14430

Subtotal: 4,80296 4,80296

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08119

COST DIRECTE 10,38615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,38615
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P-19 F991UAU0 u Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
120x80x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb
fonament i anellat de formigó

Rend.: 1,000 156,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 20,16000 = 15,12000

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 16,84000 = 12,63000

Subtotal: 27,75000 27,75000

Materials

B99ZZ0U0 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
120x80x20 cm i de 10 mm de gruix

1,000      x 119,00000 = 119,00000

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

0,180      x 52,29000 = 9,41220

Subtotal: 128,41220 128,41220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41625

COST DIRECTE 156,57845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,57845

P-20 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 17,43000 = 0,06972

Subtotal: 0,06972 0,06972

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 25,61000 = 0,10244

Subtotal: 0,10244 0,10244

Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

1,500      x 0,37000 = 0,55500

Subtotal: 0,55500 0,55500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00105

COST DIRECTE 0,72821
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,72821

P-21 F9K4VB00 m2 Tractament superficial amb acabat de beurada
sintètica, amb granulat de granulometria precisa i
pigmentació de color a escollir, col·locat a l'obra en
tres capes, una d'imprimació de 2 kg/m2 de beurada
asfàltica i dues capes amb una dotació de 2 kg/m2
cada una de beurada sintètica, neteja del ferm inclosa

Rend.: 1,000 13,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,450 /R x 17,43000 = 7,84350
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Subtotal: 7,84350 7,84350

Materials

B055VA03 kg Slurry asfàltic (en bidons) 2,000      x 0,36000 = 0,72000

B055VA02 kg Slurry sintètic de color (en bidons) 4,000      x 1,07000 = 4,28000

Subtotal: 5,00000 5,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19609

COST DIRECTE 13,03959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,03959

P-22 F9V3K6UA m Esglaó de formigó prefabricat, de secció rectangular
de 30x15 cm, amb peça massissa prefabricada de
60x36x15 cm, de Breinco, acabat llis, de color gris,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 85,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,680 /R x 20,16000 = 13,70880

A0140000 h Manobre 0,680 /R x 16,84000 = 11,45120

Subtotal: 25,16000 25,16000

Materials

B9V4K6UA m Esglaó de formigó prefabricat de secció rectangular
de 60x36x15 cm, de Breinco, acabat llis, de color gris

1,000      x 50,00000 = 50,00000

B06NN11C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

0,0263      x 54,22000 = 1,42599

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, 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

0,0945      x 95,37072 = 9,01253

Subtotal: 60,43852 60,43852

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37740

COST DIRECTE 85,97592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,97592

P-23 FB31112 u Pintat de fletxa sencilla sde 2,5m sobre paviment ,
amb pintura reflectora , de doble component,
antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge

Rend.: 1,000 22,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 16,84000 = 8,42000

A0121000 h Oficial 1a 0,420 /R x 20,16000 = 8,46720

Subtotal: 16,88720 16,88720

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,080 /R x 31,33000 = 2,50640

Subtotal: 2,50640 2,50640

Materials
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BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,200      x 7,99000 = 1,59800

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,450      x 3,10000 = 1,39500

Subtotal: 2,99300 2,99300

COST DIRECTE 22,38660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,38660

P-24 FB31114 u Pintat senyal de límit de velocitat sobre paviment ,
amb pintura reflectora , de doble component,
antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge

Rend.: 1,000 51,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,200 /R x 20,16000 = 24,19200

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 16,84000 = 20,20800

Subtotal: 44,40000 44,40000

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,052 /R x 29,06000 = 1,51112

Subtotal: 1,51112 1,51112

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,580      x 7,99000 = 4,63420

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,380      x 3,10000 = 1,17800

Subtotal: 5,81220 5,81220

COST DIRECTE 51,72332
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,72332

P-25 FB311U1 u Pintat de senyal de simbologia iconogràfica de
minusvàlid sobre paviment de mescla bituminosa ,
amb pintura reflectora , de doble component,
antilliscant i microesferes de vidre, amb premarcatge

Rend.: 1,000 97,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 16,84000 = 25,26000

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 20,16000 = 30,24000

Subtotal: 55,50000 55,50000

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 1,000 /R x 31,33000 = 31,33000

Subtotal: 31,33000 31,33000

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,000      x 7,99000 = 7,99000

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 1,000      x 3,10000 = 3,10000

Subtotal: 11,09000 11,09000
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COST DIRECTE 97,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,92000

P-26 FB311U2 u Pintat de senyal de senyal STOP sobre paviment de
mescla bituminosa , amb pintura reflectora , de doble
component, antilliscant i microesferes de vidre, amb
premarcatge

Rend.: 1,000 116,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,84000 = 33,68000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 20,16000 = 40,32000

Subtotal: 74,00000 74,00000

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 1,000 /R x 31,33000 = 31,33000

Subtotal: 31,33000 31,33000

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 1,000      x 3,10000 = 3,10000

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 1,000      x 7,99000 = 7,99000

Subtotal: 11,09000 11,09000

COST DIRECTE 116,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,42000

P-27 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15
cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 20,16000 = 0,20160

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 16,84000 = 0,08420

Subtotal: 0,28580 0,28580

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 31,33000 = 0,15665

Subtotal: 0,15665 0,15665

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0133      x 3,10000 = 0,04123

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0255      x 7,99000 = 0,20375

Subtotal: 0,24498 0,24498

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00429

COST DIRECTE 0,69172
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,69172
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P-28 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 16,84000 = 0,08420

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 20,16000 = 0,20160

Subtotal: 0,28580 0,28580

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 31,33000 = 0,15665

Subtotal: 0,15665 0,15665

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0377      x 3,10000 = 0,11687

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0755      x 7,99000 = 0,60325

Subtotal: 0,72012 0,72012

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00429

COST DIRECTE 1,16686
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16686

P-29 FBA22311 m2 Pintat de faixa transversal contínua de 50 cm, amb
pintura reflectora, de doble component, antilliscant i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual, per a pas de vianants,inclùs linea d'aturada

Rend.: 1,000 7,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,048 /R x 20,16000 = 0,96768

A0140000 h Manobre 0,048 /R x 16,84000 = 0,80832

Subtotal: 1,77600 1,77600

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,020 /R x 29,06000 = 0,58120

Subtotal: 0,58120 0,58120

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,520      x 7,99000 = 4,15480

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,400      x 3,10000 = 1,24000

Subtotal: 5,39480 5,39480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02664

COST DIRECTE 7,77864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,77864

P-30 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 8,43 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 20,16000 = 1,69344

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 16,84000 = 0,70728

Subtotal: 2,40072 2,40072

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,042 /R x 29,06000 = 1,22052

Subtotal: 1,22052 1,22052

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 7,99000 = 3,99340

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,10000 = 0,77469

Subtotal: 4,76809 4,76809

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03601

COST DIRECTE 8,42534
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,42534

P-31 FDK282C9 u Ajudes a Companyies de serveis , Sorea , Gas, inclus
adaptació registres existents a nova rasant

Rend.: 1,000 843,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 20,000 /R x 20,16000 = 403,20000

A0140000 h Manobre 20,000 /R x 16,84000 = 336,80000

Subtotal: 740,00000 740,00000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,100      x 1,47000 = 0,14700

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

282,000      x 0,17000 = 47,94000

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

0,190      x 93,07000 = 17,68330

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, 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

0,280      x 95,37072 = 26,70380

Subtotal: 92,47410 92,47410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 11,10000

COST DIRECTE 843,57410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 843,57410

P-32 FDK2P066 u Perico de registre per reg de 0,60 X 0,60 X 0.60 m. de
mides útils amb paret de 15 de maó calat de
29X14X10 cm.asentada sobre llit de grava, inclosa la
tapa i marc de fosa. . Segons plecs de Parcs i Jardins

Rend.: 1,038 314,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 16,84000 = 48,67052
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A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 20,16000 = 48,55491

Subtotal: 97,22543 97,22543

Materials

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

60,000      x 0,23000 = 13,80000

B0332411 kg Grava de pedrera de pedra granítica, de 30 a 50 mm 275,000      x 0,02000 = 5,50000

B7B11A00 M2 FELTRE DE POLIPROPILÈ PER A LÀMINA
SEPARADORA AMB UN PES DE 100 A 110 G/M2

0,810      x 0,71000 = 0,57510

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,050      x 85,31930 = 4,26597

Subtotal: 24,14107 24,14107

Partides d'obra

FDKZ3176 u Subministrament i muntatge de bastiment i tapa per a
pericó de serveis de fosa grisa de 600X600X60 mm i
de 27 kg de pes (tapa), col·locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
amb articulació extraible de  105º, mecanisme amb
clau de tanca de 1/4 de volta, marc de xapa de ferro
galvanitzat segons normativa EN124, assaig 125KN
amb certificat AENOR superfície antilliscant lletres en
relleu de motllo, patins de goma, drenatge directe.
Esforç d'apertura: 15KG.

1,000      x 177,98668 = 177,98668

Subtotal: 177,98668 177,98668

Altres

%GP00000 % Despeses mitjans auxiliars 5,000 %  s 299,35320 = 14,96766

Subtotal: 14,96766 14,96766

COST DIRECTE 314,32084
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 314,32084

FDKZ3176 u Subministrament i muntatge de bastiment i tapa per a
pericó de serveis de fosa grisa de 600X600X60 mm i
de 27 kg de pes (tapa), col·locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
amb articulació extraible de 105º, mecanisme amb
clau de tanca de 1/4 de volta, marc de xapa de ferro
galvanitzat segons normativa EN124, assaig 125KN
amb certificat AENOR superfície antilliscant lletres en
relleu de motllo, patins de goma, drenatge directe.
Esforç d'apertura: 15KG.

Rend.: 1,000 177,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,84000 = 7,57800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 20,16000 = 9,07200

Subtotal: 16,65000 16,65000

Materials

BDKZ3171 u Bstiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 600X600X60 mm i de 27 Kg de pes (tapa),
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l amb articulació extraible de
105º, mecanisme amb clau de tanca de 1/4 de volta,

1,000      x 150,00000 = 150,00000
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marc de xapa de ferro galvanitzat segons normativa
EN124, assaig 125KN amb certificat AENOR
superficie antilliscant lletres en relleu de motllo, patins
de goma, drenatge directe. Esforç d'apertura: 15Kg.

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, 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

0,030      x 95,37072 = 2,86112

Subtotal: 152,86112 152,86112

Altres

%GP00000 % Despeses mitjans auxiliars 5,000 %  s 169,51120 = 8,47556

Subtotal: 8,47556 8,47556

COST DIRECTE 177,98668
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,98668

P-33 FFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 63 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 0,837 13,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,83000 = 4,97730

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,89000 = 4,27479

Subtotal: 9,25209 9,25209

Materials

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 0,05000 = 0,05000

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 8,36000 = 2,50800

BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,61000 = 1,64220

Subtotal: 4,20020 4,20020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13878

COST DIRECTE 13,59107
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,59107

P-34 FFB25355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 3,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 17,89000 = 1,07340
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 20,83000 = 1,24980

Subtotal: 2,32320 2,32320

Materials

BFYB2505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,04000 = 0,04000

BFWB2505 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 2,03000 = 0,60900

BFB25300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,25000 = 0,25500

Subtotal: 0,90400 0,90400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03485

COST DIRECTE 3,26205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,26205

P-35 FFB29455 m Tub de polietilè de designació PE 40 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 9,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 20,83000 = 2,08300

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 17,89000 = 1,78900

Subtotal: 3,87200 3,87200

Materials

BFYB2905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,29000 = 0,29000

BFWB2905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 9,12000 = 2,73600

BFB29400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,10000 = 2,14200

Subtotal: 5,16800 5,16800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05808

COST DIRECTE 9,09808
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,09808

P-36 FG22RFFF ut Desplaçament i adaptació fanal existent a nou
emplaçament, inclùs nou basament i maniobres

Rend.: 1,000 186,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 20,83000 = 41,66000
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A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 17,87000 = 35,74000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,84000 = 33,68000

Subtotal: 111,08000 111,08000

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,500 /R x 60,38000 = 30,19000

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 1,000 /R x 34,06000 = 34,06000

Subtotal: 64,25000 64,25000

Partides d'obra

E31522J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

0,130      x 86,74678 = 11,27708

Subtotal: 11,27708 11,27708

COST DIRECTE 186,60708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,60708

P-37 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 17,87000 = 0,35740

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 20,83000 = 0,68739

Subtotal: 1,04479 1,04479

Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,49000 = 1,51980

Subtotal: 1,51980 1,51980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01567

COST DIRECTE 2,58026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58026

FG31D578 m Cable i accessoris, col·locat aeri Rend.: 1,000 250,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-38 FJS44841 u Difusor emergent amb broquet giratori tipus rotator o
equivalent de 50 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

Rend.: 0,725 50,17 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 17,89000 = 7,40276

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 20,83000 = 8,61931

Subtotal: 16,02207 16,02207

Materials

BJS44840 u Difusor emergent amb broquet giratori de 50 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 28,90000 = 28,90000

BJSW1110 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
de 1/2´´

1,000      x 5,01000 = 5,01000

Subtotal: 33,91000 33,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24033

COST DIRECTE 50,17240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,17240

P-39 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

Rend.: 1,000 104,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 20,83000 = 20,83000

Subtotal: 20,83000 20,83000

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 78,93000 = 78,93000

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´1/2

1,000      x 4,10000 = 4,10000

Subtotal: 83,03000 83,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31245

COST DIRECTE 104,17245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,17245

P-40 FQ13S2U0 u Banc de bloc de formigó tipus Tweet de Breinco o
similar, de 45x57,x45 cm, col·locat recolzat sobre el
paviment

Rend.: 1,000 238,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 20,16000 = 10,68480

A0140000 h Manobre 0,530 /R x 16,84000 = 8,92520

Subtotal: 19,61000 19,61000
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,530 /R x 38,09000 = 20,18770

Subtotal: 20,18770 20,18770

Materials

BQ13S2U0 u Banc de bloc de formigó tipus Tweet de Breinco o
similar, de 45x57,x45 cm, col·locat recolzat sobre el
paviment

1,000      x 198,00000 = 198,00000

Subtotal: 198,00000 198,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49025

COST DIRECTE 238,28795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,28795

P-41 FQ31X2U0 u Font per a exteriors d'acer inoxidable i pedra artificial,
tipus Angle Font de Breinco o similar de 76,5x96x13
cm, amb polsador temporitzat, ancorada amb dau de
formigó

Rend.: 1,000 1.566,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 16,84000 = 67,36000

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 20,16000 = 80,64000

Subtotal: 148,00000 148,00000

Materials

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

1,000      x 23,01000 = 23,01000

BQ31X2U0 u Font per a exteriors d'acer inoxidable i pedra artificial,
tipus Angle Font de Breinco o similar de 76,5x96x13
cm, amb polsador temporitzat

1,000      x 1.385,00000 = 1.385,00000

D060M0B2 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 granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,100      x 69,45397 = 6,94540

Subtotal: 1.414,95540 1.414,95540

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,70000

COST DIRECTE 1.566,65540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.566,65540

P-42 FR24A535 m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3
m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW
(35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de
treball d'1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 12
%

Rend.: 1,000 0,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CR241213 h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW ( 35 a 54
CV) de potència, amb equip de llaurada i una
amplària de treball d'1,8 a 2,39 m

0,0054 /R x 35,28000 = 0,19051
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,19051 0,19051

COST DIRECTE 0,19051
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,19051

P-43 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior al 12 %

Rend.: 1,000 1,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,080 /R x 23,64000 = 1,89120

Subtotal: 1,89120 1,89120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02837

COST DIRECTE 1,91957
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,91957

P-44 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Rend.: 1,000 41,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,070 /R x 22,40000 = 1,56800

Subtotal: 1,56800 1,56800

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 45,05000 = 3,80673

Subtotal: 3,80673 3,80673

Materials

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155      x 31,61000 = 36,50955

Subtotal: 36,50955 36,50955

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02352

COST DIRECTE 41,90780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,90780

P-45 FR43G42A u Subministrament de Ligustrum lucidum (L. japonicum
hort.) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 34 cm i profunditat mínima 40,8 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 60,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR43G42A u Ligustrum lucidum (L. japonicum hort.) de perímetre
de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 34
cm i profunditat mínima 40,8 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 60,51000 = 60,51000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 60,51000 60,51000

COST DIRECTE 60,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,51000

P-46 FR612236 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 44,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 25,24000 = 1,26200

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,100 /R x 23,64000 = 2,36400

A013P000 h Ajudant jardiner 0,190 /R x 22,40000 = 4,25600

Subtotal: 7,88200 7,88200

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2294 /R x 45,05000 = 10,33447

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,090 /R x 37,23000 = 3,35070

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,190 /R x 28,23000 = 5,36370

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,050 /R x 38,09000 = 1,90450

Subtotal: 20,95337 20,95337

Materials

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

0,0922      x 36,69000 = 3,38282

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 0,3226      x 36,63000 = 11,81684

B0111000 m3 Aigua 0,1024      x 1,47000 = 0,15053

Subtotal: 15,35019 15,35019

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11823

COST DIRECTE 44,30379
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,30379

P-47 FR6122UA u Subministrament de bellaombra de perímetre de 16 a
18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 34 cm i
profunditat mínima 40,8 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 110,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4116U1 u Subministrament de bellaombra de perímetre de 16 a
18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 34 cm i
profunditat mínima 40,8 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 110,00000 = 110,00000

Subtotal: 110,00000 110,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 110,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,00000

P-48 FR6122UD u Subministrament d'olivera de perímetre de 16 a 18
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 34 cm i
profunditat mínima 40,8 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 125,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4116U4 u Subministrament d'olivera de perímetre de 16 a 18
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 34 cm i
profunditat mínima 40,8 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 125,00000 = 125,00000

Subtotal: 125,00000 125,00000

COST DIRECTE 125,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,00000

P-49 FR6P62UA u Retirada, aplec i posterior trasplantament de plantes i
arbustos de la zona enjardinada

Rend.: 1,000 767,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 8,000 /R x 30,91000 = 247,28000

A013P000 h Ajudant jardiner 8,000 /R x 22,40000 = 179,20000

Subtotal: 426,48000 426,48000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 2,000 /R x 45,05000 = 90,10000

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 2,000 /R x 28,23000 = 56,46000

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 1,000 /R x 40,99000 = 40,99000

Subtotal: 187,55000 187,55000

Materials

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

1,544      x 59,11000 = 91,26584

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

1,000      x 50,35000 = 50,35000

B0111000 m3 Aigua 1,000      x 1,47000 = 1,47000

Subtotal: 143,08584 143,08584

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 10,66200

COST DIRECTE 767,77784
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 767,77784

P-50 FR7212K0 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 < 500 m2

Rend.: 1,000 1,17 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,003 /R x 25,24000 = 0,07572

Subtotal: 0,07572 0,07572

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,0015 /R x 40,20000 = 0,06030

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,0015 /R x 35,50000 = 0,05325

Subtotal: 0,11355 0,11355

Materials

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,030      x 6,09000 = 0,18270

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200      x 0,92000 = 0,18400

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015      x 6,62000 = 0,09930

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,47000 = 0,00294

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

0,030      x 4,82000 = 0,14460

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 8,21000 = 0,36945

Subtotal: 0,98299 0,98299

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00114

COST DIRECTE 1,17340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17340

P-51 FRZ22813 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de
pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de
plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de
goma o cautxú

Rend.: 1,000 18,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,228 /R x 25,24000 = 5,75472

A013P000 h Ajudant jardiner 0,228 /R x 22,40000 = 5,10720

Subtotal: 10,86192 10,86192

Materials

BRZ21810 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària

2,000      x 3,56000 = 7,12000

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

2,000      x 0,32000 = 0,64000

Subtotal: 7,76000 7,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16293

COST DIRECTE 18,78485
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,78485
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P-52 G2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000 44,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 16,84000 = 8,42000

A0150000 h Manobre especialista 0,800 /R x 17,43000 = 13,94400

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 /R x 20,49000 = 8,19600

Subtotal: 30,56000 30,56000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 45,05000 = 5,45105

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 6,30000 = 2,52000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 /R x 14,37000 = 5,74800

Subtotal: 13,71905 13,71905

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45840

COST DIRECTE 44,73745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,73745

P-53 G2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 3,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 59,20000 = 2,36800

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 45,05000 = 1,08120

Subtotal: 3,44920 3,44920

COST DIRECTE 3,44920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,44920

P-54 G2193J06 m Demolició de rigola de panots col·locats sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 3,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,042 /R x 59,20000 = 2,48640

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0265 /R x 45,05000 = 1,19383

Subtotal: 3,68023 3,68023

COST DIRECTE 3,68023
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,68023
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P-55 G2194AU5 m2 Demolició de gual amb peces de formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 5,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 59,20000 = 4,26240

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,036 /R x 45,05000 = 1,62180

Subtotal: 5,88420 5,88420

COST DIRECTE 5,88420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,88420

P-56 G2194JF5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 5,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 59,20000 = 4,26240

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 45,05000 = 1,08120

Subtotal: 5,34360 5,34360

COST DIRECTE 5,34360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,34360

P-57 G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 3,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 59,20000 = 2,96000

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0026 /R x 77,65000 = 0,20189

Subtotal: 3,16189 3,16189

COST DIRECTE 3,16189
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,16189

P-58 G219GBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 3,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 17,43000 = 2,17875

Subtotal: 2,17875 2,17875

Maquinària
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C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,125 /R x 8,15000 = 1,01875

Subtotal: 1,01875 1,01875

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03268

COST DIRECTE 3,23018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,23018

P-59 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 0,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 17,43000 = 0,05229

A0121000 h Oficial 1a 0,0015 /R x 20,16000 = 0,03024

Subtotal: 0,08253 0,08253

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 37,50000 = 0,05625

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,001 /R x 77,65000 = 0,07765

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0015 /R x 83,24000 = 0,12486

Subtotal: 0,25876 0,25876

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00124

COST DIRECTE 0,34253
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,34253

P-60 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Rend.: 1,000 27,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 17,43000 = 8,71500

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 20,16000 = 7,05600

Subtotal: 15,77100 15,77100

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,067 /R x 42,32000 = 2,83544

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0566 /R x 45,05000 = 2,54983

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,067 /R x 59,20000 = 3,96640

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 6,30000 = 2,20500

Subtotal: 11,55667 11,55667

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23657

COST DIRECTE 27,56424
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,56424
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P-61 G21J3113 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització
de superfícies de formigó en paraments verticals amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió
o contenidor

Rend.: 1,000 7,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 17,43000 = 2,61450

Subtotal: 2,61450 2,61450

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 14,37000 = 1,07775

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,050 /R x 77,65000 = 3,88250

Subtotal: 4,96025 4,96025

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03922

COST DIRECTE 7,61397
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,61397

P-62 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 148,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 25,24000 = 11,10560

A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 22,40000 = 9,85600

Subtotal: 20,96160 20,96160

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,100 /R x 40,20000 = 44,22000

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,050 /R x 41,08000 = 43,13400

CRE23000 h Motoserra 0,440 /R x 2,83000 = 1,24520

Subtotal: 88,59920 88,59920

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 codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 40,55000 = 6,08250

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 76,59000 = 32,93370

Subtotal: 39,01620 39,01620
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31442

COST DIRECTE 148,89142
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,89142

P-63 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,84000 = 0,16840

Subtotal: 0,16840 0,16840

Maquinària

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,027 /R x 74,25000 = 2,00475

Subtotal: 2,00475 2,00475

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00253

COST DIRECTE 2,17568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,17568

P-64 G2223S21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més
de 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 12,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,84000 = 0,84200

Subtotal: 0,84200 0,84200

Maquinària

C1313332 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
bivalva batiló

0,2496 /R x 45,05000 = 11,24448

Subtotal: 11,24448 11,24448

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01263

COST DIRECTE 12,09911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,09911

P-65 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 2,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,016 /R x 51,31000 = 0,82096

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 59,65000 = 1,19300

Subtotal: 2,01396 2,01396
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COST DIRECTE 2,01396
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,01396

P-66 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 3,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 77,65000 = 1,00945

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 56,73000 = 0,56730

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 59,65000 = 1,19300

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 36,17000 = 0,36170

Subtotal: 3,13145 3,13145

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,47000 = 0,07350

Subtotal: 0,07350 0,07350

COST DIRECTE 3,20495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,20495

P-67 G2R3503A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
menys de 20 km

Rend.: 1,000 7,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,278 /R x 28,23000 = 7,84794

Subtotal: 7,84794 7,84794

COST DIRECTE 7,84794
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,84794

P-68 G2R5423A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 9,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,331 /R x 28,23000 = 9,34413

Subtotal: 9,34413 9,34413
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COST DIRECTE 9,34413
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,34413

P-69 G2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.La empresa receptora del residu
ha de facilitar al constructor la informació necessària
per complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

Rend.: 1,000 5,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,190      x 28,83000 = 5,47770

Subtotal: 5,47770 5,47770

COST DIRECTE 5,47770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,47770

P-70 G2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.La empresa receptora del residu
ha de facilitar al constructor la informació necessària
per complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

Rend.: 1,000 7,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA71H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,450      x 5,42000 = 7,85900

Subtotal: 7,85900 7,85900
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COST DIRECTE 7,85900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,85900

P-71 G2RA75A0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 29,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA75A0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 67,58000 = 29,05940

Subtotal: 29,05940 29,05940

COST DIRECTE 29,05940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,05940

P-72 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.La empresa receptora del residu
ha de facilitar al constructor la informació necessària
per complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

Rend.: 1,000 4,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 4,23000 = 4,23000

Subtotal: 4,23000 4,23000

COST DIRECTE 4,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,23000

P-73 G31512H1 m3 Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 64,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,84000 = 4,21000
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Subtotal: 4,21000 4,21000

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 59,29000 = 60,47580

Subtotal: 60,47580 60,47580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06315

COST DIRECTE 64,74895
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,74895

P-74 G31B3100 kg Armadura de rases i pous AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 17,89000 = 0,14312

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 20,16000 = 0,12096

Subtotal: 0,26408 0,26408

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,05000 = 0,00525

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,75936 = 0,75936

Subtotal: 0,76461 0,76461

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00396

COST DIRECTE 1,03265
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,03265

P-75 G32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció HA-25/P/20/IIa de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 68,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 16,84000 = 7,40960

Subtotal: 7,40960 7,40960

Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,030      x 59,29000 = 61,06870

Subtotal: 61,06870 61,06870
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18524

COST DIRECTE 68,66354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,66354

P-76 G32B3101 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 17,89000 = 0,21468

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 20,16000 = 0,20160

Subtotal: 0,41628 0,41628

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,05000 = 0,00641

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,75936 = 0,75936

Subtotal: 0,76577 0,76577

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00624

COST DIRECTE 1,18829
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18829

P-77 G32D2113 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics,
per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
una cara, per a una alçària de treball <= 3 m, per a
deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 28,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 20,16000 = 12,09600

A0133000 h Ajudant encofrador 0,650 /R x 17,89000 = 11,62850

Subtotal: 23,72450 23,72450

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,21000 = 0,18162

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

1,050      x 2,28000 = 2,39400

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,48000 = 0,12400

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

0,004      x 8,36000 = 0,03344

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 191,77000 = 0,36436

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,37000 = 0,73667

Subtotal: 3,83409 3,83409
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59311

COST DIRECTE 28,15170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,15170

P-78 G9811GUF m Rampa per a gual de forma recta, de formigó
monocapa de 60x57x10 cm, tipus u57 pg gual pas
vianants de Breinco o similar, col·locades amb morter
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

Rend.: 1,000 126,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 20,16000 = 14,11200

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 16,84000 = 23,57600

Subtotal: 37,68800 37,68800

Materials

B9811GUF u Rampa per a gual de forma recta, de formigó
monocapa de 60x57x10 cm, tipus u57 pg gual pas
vianants de Breinco o similar

4,000      x 18,87000 = 75,48000

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

0,060      x 29,06000 = 1,74360

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,220      x 51,47000 = 11,32340

Subtotal: 88,54700 88,54700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56532

COST DIRECTE 126,80032
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,80032

P-79 G981LGUF u Capçal de gual de peces de formigó monocapa de
20x37x25 cm, tipus u37 gual vehicles de Breinco o
similar, amb la cantonada en forma bisellada, d'1
peça, col·locada amb morter sobre base de formigó
no estructural

Rend.: 1,000 49,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 20,16000 = 9,07200

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,84000 = 7,57800

Subtotal: 16,65000 16,65000

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0525      x 51,47000 = 2,70218

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

0,022      x 29,06000 = 0,63932

B981PGUF u Capçal de gual de peces de formigó monocapa de
20x37x25 cm, tipus u37 gual vehicles de Breinco o
similar, amb la cantonada en forma d'escaire

1,000      x 29,70000 = 29,70000
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Subtotal: 33,04150 33,04150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24975

COST DIRECTE 49,94125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,94125

P-80 G981NGUF u Capçal de gual de peces de formigó monocapa de
40x57x25 cm, tipus u57 pg gual pas vianants de
Breinco o similar, amb la cantonada en forma
bisellada, de dues peces, col·locada amb morter
sobre base de formigó no estructural

Rend.: 1,000 166,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 20,16000 = 24,19200

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 16,84000 = 20,20800

Subtotal: 44,40000 44,40000

Materials

B981RGUF u Capçal de gual de peces de formigó monocapa de
40x57x25 cm, tipus u57 pg gual pas vianants de
Breinco o similar

2,000      x 56,10000 = 112,20000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1365      x 51,47000 = 7,02566

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

0,066      x 29,06000 = 1,91796

Subtotal: 121,14362 121,14362

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66600

COST DIRECTE 166,20962
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,20962

P-81 G98516UD m Gual de peces de formigó, monocapa, 50x37x25 cm,
tipus u37 gual vehicles de Breinco o similar, col·locat
sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter

Rend.: 1,000 56,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,592 /R x 16,84000 = 9,96928

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 20,16000 = 5,84640

Subtotal: 15,81568 15,81568

Materials

B98516U0 u Gual de peces de formigó, monocapa, 50x37x25 cm,
tipus u37 gual vehicles de Breinco o similar

2,000      x 17,00000 = 34,00000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1221      x 51,47000 = 6,28449

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

0,0021      x 29,06000 = 0,06103
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Subtotal: 40,34552 40,34552

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23724

COST DIRECTE 56,39844
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,39844

P-82 G9A1201F m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

Rend.: 1,000 22,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,84000 = 0,84200

Subtotal: 0,84200 0,84200

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 51,31000 = 1,79585

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 59,65000 = 2,38600

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 37,23000 = 0,93075

Subtotal: 5,11260 5,11260

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,47000 = 0,07350

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 14,74000 = 16,95100

Subtotal: 17,02450 17,02450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01263

COST DIRECTE 22,99173
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,99173

P-83 G9E1130G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 26,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,551 /R x 20,16000 = 11,10816

A0140000 h Manobre 0,418 /R x 16,84000 = 7,03912

Subtotal: 18,14728 18,14728

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,47000 = 0,00147

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

0,0031      x 93,07000 = 0,28852

B9E11300 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà 1,020      x 4,64000 = 4,73280

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, 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

0,0315      x 95,37072 = 3,00418

Subtotal: 8,02697 8,02697
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27221

COST DIRECTE 26,44646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,44646

P-84 G9F1D111HML m2 Paviment de peça de formigó de forma rectangular de
12x24 cm i 8 cm de gruix, preu superior ref.
100032773 de la serie Area de CERANCO , sobre llit
de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts
amb sorra fina i compactació del paviment acabat

Rend.: 1,000 44,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,019 /R x 17,43000 = 0,33117

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,090 /R x 20,16000 = 1,81440

A0140000 h Manobre 0,166 /R x 16,84000 = 2,79544

Subtotal: 4,94101 4,94101

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,019 /R x 5,97000 = 0,11343

Subtotal: 0,11343 0,11343

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,046      x 15,89000 = 0,73094

B9F1D100H m2 Llamborda de formigó AREA, antilliscant, de
dimensions 12x24 cm i gruix 8 cm, per a espais
públics i jardins domèstics, apte per a tràfic rodat, de
color antracita, ref. 100032773 de la serie Area de
CERANCO

1,020      x 37,74000 = 38,49480

Subtotal: 39,22574 39,22574

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07412

COST DIRECTE 44,35430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,35430

P-85 G9H11231 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 51,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 16,84000 = 1,21248

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 20,16000 = 0,32256

Subtotal: 1,53504 1,53504

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 54,53000 = 0,54530

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 48,64000 = 0,38912

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 59,65000 = 0,59650

Subtotal: 1,53092 1,53092

Materials
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B9H11231 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 48,40000 = 48,40000

Subtotal: 48,40000 48,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02303

COST DIRECTE 51,48899
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,48899

P-86 GBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 54,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 17,89000 = 3,04130

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 20,83000 = 3,54110

Subtotal: 6,58240 6,58240

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 34,06000 = 5,79020

Subtotal: 5,79020 5,79020

Materials

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000      x 42,26000 = 42,26000

Subtotal: 42,26000 42,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09874

COST DIRECTE 54,73134
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,73134

P-87 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 51,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 20,83000 = 3,54110

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 17,89000 = 3,04130

Subtotal: 6,58240 6,58240

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 34,06000 = 5,79020

Subtotal: 5,79020 5,79020

Materials

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 39,10000 = 39,10000

Subtotal: 39,10000 39,10000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09874

COST DIRECTE 51,57134
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,57134

P-88 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 123,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,170 /R x 17,89000 = 3,04130

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 20,83000 = 3,54110

Subtotal: 6,58240 6,58240

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 34,06000 = 5,79020

Subtotal: 5,79020 5,79020

Materials

BBM13702 u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 110,94000 = 110,94000

Subtotal: 110,94000 110,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09874

COST DIRECTE 123,41134
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,41134

P-89 GBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 58,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1785 /R x 20,83000 = 3,71816

A013M000 h Ajudant muntador 0,1785 /R x 17,89000 = 3,19337

Subtotal: 6,91153 6,91153

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1785 /R x 34,06000 = 6,07971

Subtotal: 6,07971 6,07971

Materials

BBM1AHA2 u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 45,46000 = 45,46000

Subtotal: 45,46000 45,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10367

COST DIRECTE 58,55491
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,55491
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P-90 GBB42110 u Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suport

Rend.: 1,000 332,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 20,16000 = 10,08000

A0140000 h Manobre 4,150 /R x 16,84000 = 69,88600

Subtotal: 79,96600 79,96600

Materials

BBM31500 m2 Cartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 251,11000 = 251,11000

Subtotal: 251,11000 251,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,19949

COST DIRECTE 332,27549
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,27549

P-91 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm
de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

Rend.: 1,000 35,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 20,16000 = 1,00800

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,84000 = 0,84200

Subtotal: 1,85000 1,85000

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,012 /R x 42,32000 = 0,50784

Subtotal: 0,50784 0,50784

Materials

BBMZ2612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 33,02000 = 33,02000

Subtotal: 33,02000 33,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02775

COST DIRECTE 35,40559
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,40559

P-92 GBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 1,000 134,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 20,16000 = 6,04800

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,84000 = 5,05200

Subtotal: 11,10000 11,10000
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Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,075 /R x 42,32000 = 3,17400

Subtotal: 3,17400 3,17400

Materials

BBMZ5612 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

1,000      x 75,06000 = 75,06000

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport
d'alumini

1,250      x 36,16000 = 45,20000

Subtotal: 120,26000 120,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16650

COST DIRECTE 134,70050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,70050

P-93 GGF34B32 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25
cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a
terra

Rend.: 1,000 210,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,160 /R x 17,87000 = 20,72920

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,160 /R x 20,83000 = 24,16280

Subtotal: 44,89200 44,89200

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 1,160 /R x 34,06000 = 39,50960

C13161C0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
barrina de 15 a 61 cm de diàmetre

0,333 /R x 43,33000 = 14,42889

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 40,20000 = 40,20000

Subtotal: 94,13849 94,13849

Materials

BGWF3000 u Part proporcional d'accessoris per a pals de fusta 1,000      x 27,03000 = 27,03000

BGF34B30 u Pal de fusta de 9 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25
cm de la punta, per a 3 cables

1,000      x 44,04000 = 44,04000

Subtotal: 71,07000 71,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67338

COST DIRECTE 210,77387
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,77387

P-94 GGF35B32 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25
cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a
terra

Rend.: 1,000 225,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,160 /R x 17,87000 = 20,72920

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,160 /R x 20,83000 = 24,16280
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Subtotal: 44,89200 44,89200

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 1,160 /R x 34,06000 = 39,50960

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 40,20000 = 40,20000

C13161C0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
barrina de 15 a 61 cm de diàmetre

0,333 /R x 43,33000 = 14,42889

Subtotal: 94,13849 94,13849

Materials

BGWF3000 u Part proporcional d'accessoris per a pals de fusta 1,000      x 27,03000 = 27,03000

BGF35B30 u Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 4,7 kN d'esforç a 25
cm de la punta, per a 3 cables

1,000      x 59,02000 = 59,02000

Subtotal: 86,05000 86,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67338

COST DIRECTE 225,75387
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,75387

P-95 K21B10U1 m Arrencada de barana de 90 a 110 cm d'alçària, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment
desmuntada o enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 5,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,84000 = 3,36800

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 17,97000 = 0,89850

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 20,49000 = 1,02450

Subtotal: 5,29100 5,29100

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 6,30000 = 0,31500

Subtotal: 0,31500 0,31500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07937

COST DIRECTE 5,68537
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,68537

P-96 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de
fondària, amb disc de carborúndum

Rend.: 1,000 6,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 17,43000 = 5,22900

Subtotal: 5,22900 5,22900

Maquinària

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 0,300 /R x 3,10000 = 0,93000

Subtotal: 0,93000 0,93000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07844

COST DIRECTE 6,23744
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,23744

P-97 K22J101A m3 Retirada de terra de jardinera amb mitjans manuals i
aplec per a posterior aprofitament

Rend.: 1,000 68,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 16,84000 = 67,36000

Subtotal: 67,36000 67,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,01040

COST DIRECTE 68,37040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,37040

P-98 N260U0U0 u Unitat de subministre i muntatge de consola
programació sistema sancla o equivalent per
radiofreqüència instal.lat a pericó de distribució
sectorial completament executat i en funcionament
incloent pp de material auxiliar segons plec de
condicions d'instal.lacions de reg

Rend.: 1,000 540,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B260U0U0 u Unitat de subministre i muntatge de consola
programació sistema sancla o equivalent per
radiofreqüència instal.lat a pericó de distribució
sectorial completament executat i en funcionament
incloent pp de material auxiliar segons plec de
condicions d'instal.lacions de reg

1,000      x 540,00000 = 540,00000

Subtotal: 540,00000 540,00000

COST DIRECTE 540,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 540,00000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56

PARTIDES ALÇADES

PPA001CQ pa Partida alçada d'abonament íntegre per assaigs de
control de qualitat

Rend.: 1,000 2.750,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PPA001SS pa Partida alçada d'abonament íntegre per a seguretat i
salut

Rend.: 1,000 5.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________



 

        
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum de pressupost 



Projecte de millora de l´accessibilitat de l´av. Mas Fuster entre cr. la Floresta i c. de la Pau

08197 Valldoreix
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Demolicions 24.175,83

Titol 3 01.01.02  Moviment de terres 5.195,93

Titol 3 01.01.03  Retirada d'equipaments 1.334,08

Titol 3 01.01.04  Arrencada d'elements vegetals 4.682,99

Titol 3 01.01.05   gestió de residus 24.092,78

Capítol 01.01  Demolicions moviment de terres i gestió de residus 59.481,61

Titol 3 01.02.01  Fonaments 8.738,63

Titol 3 01.02.02  Murs de formigó 5.053,64

Capítol 01.02  Murs 13.792,27

Titol 3 01.03.01  Coronaments 5.254,02

Titol 3 01.03.02  Pintats 96,64

Capítol 01.03  Revestiments 5.350,66

Titol 3 01.04.01  Bases 2.709,40

Titol 3 01.04.02  Vorades 21.091,36

Titol 3 01.04.03  Rigoles 16.606,54

Titol 3 01.04.04  Guals 13.881,16

Titol 3 01.04.05  Escocells 2.661,86

Titol 3 01.04.06  Paviments de llamborda 8.564,40

Titol 3 01.04.07  Paviments de mescla bituminosa 22.067,16

Titol 3 01.04.08  Paviment de panot 59.247,29

Titol 3 01.04.09  Esglaons 1.547,64

Titol 3 01.04.10  Paviment de saulò 149,44

Capítol 01.04  Paviments 148.526,25

Titol 3 01.05.01  Senyalització horitzontal 3.358,00

Titol 3 01.05.02  Senyalització vertical 11.862,52

Capítol 01.05  Proteccions i senyalització 15.220,52

Titol 3 01.06.01  Adaptació serveis públics 8.908,05

Titol 3 01.06.02  Font 1.566,66

Titol 3 01.06.03  Bancs 2.382,90

Titol 3 01.06.04  Creu de terme 694,43

Capítol 01.06  Serveis públics 13.552,04

Titol 3 01.07.01  Condicionament del sòl 3.528,56

Titol 3 01.07.02  Subministrament i plantació d'arbres 4.094,79

Titol 3 01.07.03  Reg 5.463,46

Capítol 01.07  Jardineria 13.086,81

Titol 3 01.08.01  Seguretat i salut 5.500,00

Capítol 01.08  Seguretat i salut 5.500,00

Titol 3 01.09.01  Control de qualitat 2.750,00

Capítol 01.09  Control de qualitat 2.750,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

277.260,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Demolicions moviment de terres i gestió de residus 59.481,61

Capítol 01.02  Murs 13.792,27

Capítol 01.03  Revestiments 5.350,66

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Capítol 01.04  Paviments 148.526,25

Capítol 01.05  Proteccions i senyalització 15.220,52

Capítol 01.06  Serveis públics 13.552,04

Capítol 01.07  Jardineria 13.086,81

Capítol 01.08  Seguretat i salut 5.500,00

Capítol 01.09  Control de qualitat 2.750,00

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster 277.260,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

277.260,16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Av Mas Fuster 277.260,16

277.260,16

euros



 

        
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Últim full  
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 277.260,16

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 277.260,16........................................................... 36.043,82

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 277.260,16.............................................................. 16.635,61

Subtotal 329.939,59

21 % IVA SOBRE 329.939,59............................................................................................. 69.287,31

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 399.226,90399.226,90

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS NORANTA-NOU MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS )

Joan Pallejà Elias  -  Ángeles León Ruiz
Arquitectes



 

        
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plànols 
 
 


































