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1. SITUACIÓ I ANTECEDENTS.
•

El tram de la carretera de Rubí objecte d’aquest projecte d’urbanització està comprès entre la
carretera de Montcada i l’encreuament amb el carrer Baldrich.

Pla de millora urbana de remodelació de la carretera de Rubí, 223, clau PM-CRU223.
(aprovat definitivament en data 26.04.2007).

La carretera de Rubí (BP-1503) connecta els municipis de Terrassa amb el de Rubí.

El POUM determina també en aquest àmbit, diferents Polígons d’actuació en sòl urbà, vinculats a
la traça de la carretera de Rubí, objecte d’aquest projecte d’urbanització:

En el seu pas pel terme urbà entra a la ciutat de Terrassa pel Sud, travessa els barris de Les
Fonts i Can Parellada, passa per sota l’Autopista C-58, i finalment recorre els barris de Can
Jofresa i del Segle XX fins a l’encreuament amb la Carretera de Montcada, on finalitza com a
carretera, i enllaça amb el carrer Topete.

Sectors Residencials:
•
Polígon d’actuació de la carretera de Montcada 330, clau PA-MON330.
•
Polígon d’Actuació de Navas de Tolosa, 26, clau PA-NDT026.

És en aquest últim tram, el que discorre pel barri del segle XX, on es centra l’actuació d’aquest
projecte.
La carretera de Rubí, en el tram inclòs dins el barri del segle XX, comprès entre l’Avinguda Santa
Eulàlia i la carretera de Montcada, és un vial amb secció, amplada, soroll i velocitats de carretera
interubana. Té dos carrils de circulació, un en cada sentit, molt amples (en alguns punts la calçada
assoleix els vuit metres) i les voreres actuals són relativament estretes. Aquesta secció no
afavoreix els recorreguts peatonals, ni lineals ni transversals i crea barrera entre les dues bandes
del barri.
El barri del Segle XX està delimitat al nord per la carretera de Montcada, a l’est pel Parc de
Vallparadís, al sud per l’avinguda de Santa Eulàlia i a l’oest per la rambleta del Pare Alegre.
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa i el Programa d’Actuació Urbanística
Municipal de Terrassa, aprovats definitivament el 4 de juliol de 2003 i publicat al DOGC núm. 4029
de 12 de desembre de 2003, (en endavant POUM i PAUM), preveuen una gran transformació
urbanística del barri del segle XX a través de diferents instruments de planejament (plans de
millora i polígons d’actuació).
El POUM delimita una gran quantitat de sectors de planejament per desenvolupar, d’entre els
quals es destaca el Pla de Millora Urbana de Transformació de la fàbrica Sala i Badrinas, adjacent
al tram de la carretera de Rubí objecte d’aquest projecte d’urbanització.

El PAUM preveu dins la “programació de les actuacions estratègiques” la realització de l’eix de la
Carretera de Montcada, que contempla diferents accions, entre elles, la “remodelació de la cruïlla
amb la carretera de Rubí i amb el carrer Topete. Redisseny de la carretera de Rubí amb adaptació
a la nova estructura funcional”.
I en el capítol “Altres actuacions de desenvolupament del Pla” es preveu el tractament de les
diferents carreteres que travessen Terrassa: “Afrontar el disseny i la gestió front dels organismes
competents dels projectes de millora de la urbanització dels trams urbans de les carreteres de
Montcada, Rubí, Matadepera, Rellinars i Castellar. En els trams coincidents amb eixos cívics i
comercials, segons els criteris de reurbanització d’aquests eixos”.
El POUM i el PAUM doncs, dibuixen una gran transformació urbanística del barri del segle XX.
És dins d’aquest marc de proposta de transformació de tot el barri, i d’acord amb el Pla Director de
la Mobilitat de la ciutat de Terrassa de l’any 2002, que el Servei de Mobilitat ha elaborat un estudi
de la vialitat del barri del segle XX, amb la voluntat de millorar-ne l’accessibilitat, reduir la velocitat
dels vehicles i prioritzar els recorreguts de vianants i bicicletes dins la ciutat.
L’estudi proposa eliminar un sentit de circulació de la carretera de Rubí, i repartir la vialitat
generada d’aquesta modificació a través d’altres carrers, concretament:
•

Aquest pla de millora s’inclou dins les anomenades “àrees centrals de millora urbana”, que formen
part de les línies estratègiques del pla. Concretament, es tracta aquest pla de millora conjuntament
amb el Vapor Gran i s’estableix: “L’Àrea Central de Millora del Vapor Gran contemplarà, en el
futur, una extensió natural sobre el sòl natural sobre el sòl avui ocupat per la peça industrial del
Vapor Sala i Badrinas, a l’alçada del carrer Baldrich, amb l’objectiu d’afavorir la millora estructural
d’aquest àmbit del barri del Segle XX, i l’obertura sobre la carretera de Rubí.”

•
•

La carretera de Rubí passa a tenir un únic sentit de circulació, ascendent.
El sentit descendent es realitza pel carrer Baldrich.
Alguns dels carrers transversals a Baldrich i carretera de Rubí canvien de sentit per garantir
l’accessibilitat i comunicació de tots els punts del barri amb la resta de la ciutat.

L’espai guanyat a la calçada ha de servir per articular un passeig urbà amb arbrat, bancs i carril de
bicicletes que modifiqui radicalment l’aspecte actual de la carretera i garanteixi la fluïdesa dels
recorreguts de vianants i la bicicleta en tot aquest eix.

És un pla de millora aprovat definitivament en data 24 de juliol de 2008.
Així mateix s’estableixen altres plans de millora urbana de remodelació dins el barri del segle XX,
dels quals els contiguts al present projecte d’urbanització són els següents:
•

Pla de millora urbana de remodelació del carrer Baldrich, 240, clau PM-BAL240.
(pendent de l’inici de la seva tramitació).

Aquesta transformació lineal de la carretera de Rubí ha de servir també per millorar la connexió en
el sentit transversal: el nou eix lineal de vianants, arbrat i de bicicletes ha de facilitar l’accés als
carrers perpendiculars, carrers que enllacen el barri est-oest i que són les vies de penetració del
barri amb el Parc de Vallparadís. Aquests carrers són: carrer d’en Prim, Lepant, Navas de Tolosa i
Doctor Torras i Bages.

Document final del Projecte d’Urbanització de la carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich.
Memòria
Pàgina 1 de 10

Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Servei de Projectes i Obres

El tram comprès entre l’Avinguda Santa Eulàlia i l’encreuament amb el carrer Baldrich es troba
inclòs dins el Pla de Millora de Remodelació de la Carretera de Rubí 223, clau PM-CRU 223,
aprovat definitivament i amb projecte d’obres d’urbanització aprovat també (veure punt 4.1), i que
per tant ja serà remodelat i reurbanitzat amb el desenvolupament de les obres del seu projecte
d’urbanització.
Per tant, el present projecte d’urbanització proposa detallar la reforma de la carretera de Rubí en
el tram entre l’encreuament del carrer Baldrich i la carretera de Montcada.
Per tal de facilitar la voluntat de connexió del barri amb el Parc de Vallparadís gràcies a la
remodelació de l’eix de la carretera de Rubí, s’incorpora al projecte d’urbanització la reurbanització
de dos carrers transversals en el tram entre la carretera de Rubí i el carrer de Vallparadís: el carrer
Escudé, que enllaça amb una de les passeres peatonals del parc, i el carrer Navas de Tolosa,
inclòs dins el Pla Especial d’ordenació dels eixos de Baldrich i Navas de Tolosa, eix transversal
del barri i que ha de connectar amb el futur pont que enllaci el barri del segle XX amb el barri de
Can Palet.

S’inclou també en l’àmbit d’actuació la urbanització dels carrers Escudé i Navas de Tolosa entre la
carretera de Rubí i el carrer de Vallparadís, aíxi com la cruïlla entre el carrer Prim i el carrer de
Vallparadís.
El tram de la carretera de Rubí entre la carretera de Montcada i l’encreuament del carrer Baldrich
té una longitud d’uns 600 metres aproximadament.
Els tram del carrer Escudé entre la carretera de Rubí i el carrer de Vallparadís té una longitud de
78 m i una amplada de façana a façana de 9 metres.
El tram del carrer Navas de Tolosa entre la carretera de Rubí i el carrer de Vallparadís té una
longitud de 90m i una amplada de façana a façana variable, d’uns 9 metres.
La superfície total de l’àmbit del “Projecte d’urbanització de la Carretera de Rubí entre la Carretera
de Montcada i l’encreuament amb el carrer Baldrich” és de 9.617m2 (clavegueram i urbanització).

2. OBJECTE DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ

4. ENCAIX URBANÍSTIC

És objecte del present projecte la determinació de les obres a realitzar, la definició a nivell
constructiu, i la valoració de les obres d’urbanització de la carretera de Rubí en el tram comprès
entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich, així com dels carrers Escudé i Navas de Tolosa
entre la carretera de Montcada i el carrer de Vallparadís.

La carretera de Rubí en el tram objecte del present projecte, discorre per diferents àmbits afectats
per sectors de planejament previstos pel POUM, que estan en diferents fases de
desenvolupament.
Concretament, de sud a nord:

Les actuacions de reurbanització preveuen modificar la secció del vial i disminuir el vial de
circulació. L’espai guanyat a la calçada ha de servir per articular un passeig urbà amb bancs i
carril de bicicletes que modifiqui radicalment l’aspecte actual de la carretera i garanteixi la fluïdesa
dels recorreguts de vianants i bicicleta de tot aquest eix i amb els carrers transversals, que són la
via de penetració del barri amb el Parc de Vallparadís.
La urbanització completa d’aquest àmbit inclou les obres a executar conjuntament entre allò inclòs
al projecte d’intervenció a la xarxa de clavegueram-zona C i el que integra el present projecte.
El Projecte d’intervenció a la xarxa de clavegueram-Zona C inclou els capítols de demolicions,
sanejament, paviment de calçada i parcialment el paviment de voreres del tram de la carretera de
Rubí.
El present projecte inclou els capítols descrits anteriorment tant per al tram del carrer de Navas de
Tolosa com per al del carrer d’Escudé i l’encreuament entre els carrers Prim i Vallparadís, i la
resta d’actuacions tals com pavimentació de voreres, enllumenat, aigua, telefonia, fibra òptica,
semaforització, reg, electricitat, mobiliari urbà, i senyalització horitzontal i vertical per a la totalitat
de l’àmbit del projecte.

3. ÀMBIT DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ

4.1. Pla de Millora urbana de la Carretera de Rubí 223, clau PM-CRU223.
4.2. Pla de Millora de Remodelació Carrer Baldrich, 240, clau PM-BAL240.
4.3. Polígon d’Actuació Navas de Tolosa, 26, clau PA-NDT026.
4.4. Pla de Millora urbana de transformació Fàbrica Sala i Badrinas, clau PM-BAL163.
4.5. Polígon d’Actuació Carretera de Montcada 330, clau PA-MON330.
Una part de la urbanització del present projecte respon als criteris establerts en el Pla Especial
d’ordenació dels eixos de Baldrich i Navas de Tolosa.
4.1. Pla de Millora urbana de la Carretera de Rubí 223, clau PM-CRU223.
Al sud de l’àmbit del projecte, en el tram de carretera que comprèn des de l’Avinguda de Santa
Eulàlia fins a l’encreuament amb el carrer Baldrich, s’emplaça el Pla de Millora urbana de
remodelació del sector carretera de Rubí 223, clau PM-CRU223.
Aquest Pla de Milora es va aprovar definitivament el 26 d’abril de 2008, i el corresponent projecte
d’urbanització va ser aprovat definitivament el data 20 de febrer de 2009.
El projecte d’urbanització ja incorpora les directrius de l’estudi del servei de Mobilitat detallades al
punt 1.

El present projecte d’urbanització avarca el tram de la Carretera de Rubí entre la Carretera de
Montcada i l’encreuament amb el carrer Baldrich.
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Atès que aquest pla de millora enllaça amb el tram objecte d’aquest projecte s’ha tingut en compte
el projecte d’urbanització per tal d’unificar criteris en mobiliari urbà, enllumenat i materials.
4.2. Pla de Millora de Remodelació Carrer Baldrich, 240, clau PM-BAL240.
Pla de Millora Urbana de remodelació sector de sòl comprès entre els carrers Baldrich, Doctor
Torras i Bages i la carretera de Rubí, detallat a la fitxa fitxa núm. 50 de les “Fitxes normatives dels
Polígons d’Actuació i Sectors de Planejament” del POUM.
L’objectiu d’aquest pla de millora, és el d’”ampliar la secció del carrer Baldrich, transformar els
usos dels terrenys actualment ocupats per activitats productives en un nou teixit residencial que
faci façana a la carretera de Rubí i de Baldrich”.
Aquest pla de millora està pendent de desenvolupar.

4.5. Polígon d’Actuació Carretera de Montcada 330, clau PA-MON330.
Aquest polígon d’actuació, contemplat a la fitxa 17 de les “Fitxes normatives dels Polígons
d’Actuació i Sectors de Planejament” del POUM, tenia per objectiu transformar els usos dels
terrenys ocupats per activitats productives en un nou teixit residencial per tal d’aconseguir un nou
front edificat amb més amplitud de vorera en la carretera de Montcada.
El projecte d’urbanització va ser aprovat definitivament el 22 de maig de 2006, i les obres de
l’urbanització es van recepcionar en data 30 de setmebre de 2011.
4.6. Pla Especial d’ordenació dels eixos Baldrich i Navas de Tolosa.
El Pla Especial d’ordenació dels eixos Baldrich i Navas de Tolosa (aprovat definitivament el 22 de
febrer de 2007), contempla l’ordenació de l’espai públic dels eixos urbans del carrer Baldrich entre
la carretera de Montcada i la carretera de Rubí i del carrer de Navas de Tolosa entre els carrers
del Tren de Baix i el carrer de Vallparadís.

4.3. Polígon d’Actuació Navas de Tolosa, 26, clau PA-NDT026.
Polígon d’Actuació de Nava de Tolosa 26 que desenvolupa la banda nord del carrer Navas de
Tolosa entre la carretera de Rubí i el carrer Baldrich.
El projecte d’urbanització d’aquest polígon va ser aprovat definitivament el 29 de gener de 2007, i
l’edifici d’habitatges finalitzat l’any 2009.
La urbanització d’aquest polígon respon als criteris de forma i materials determinats en el “Pla
Especial d’ordenació dels eixos de Baldrich i Navas de Tolosa”.
4.4. Pla de Millora Urbana de Transformació Sala i Badrinas, clau PM-BAL163.
Pla de Millora Urbana de Transformació Fàbrica Sala Badrinas, clau PM-BAL 163, que comprèn
els terrenys de la fàbrica Sala i Badrinas i delimitat pels carrers Baldrich, Lepant, Prim i Carretera
de Rubí, recollit a la fitxa 45 del document “Fitxes normatives dels Polígons d’Actuació i Sectors de
Planejament” del POUM.

El Pla Especial reordena la distribució de l’espai públic d’aquests dos eixos en la seva totalitat i
determina els aspectes unitaris del disseny que hauran d’adoptar els projectes d’urbanització dels
àmbits de planejament i dels polígons de gestió que hi conflueixen.
El Pla Especial no ha de ser considerat com un Projecte d’Urbanització global, sinó com una guia
orientadora de criteris per als futurs projectes d’urbanització parcials d’aquests eixos, i estableix
tres tipus de paràmetres: vinculants, indicatius i suggeriments.
El tram del carrer Navas de Tolosa entre la carretera de Rubí i el carrer de Vallparadís, inclòs en el
present projecte d’urbanització, segueix les directrius marcades en el Pla Especial.
Per últim, cal indicar també, que en el tram comprès entre els carrers Baldrich i Navas de Tolosa,
a la vorera est, existeix un grup d’onze cases, compreses entre els números 171 a 191 de la
Carretera de Rubí, que estan incloses en el Pla Especial del Patrimoni Històric-ArquitectònicAmbiental de Terrassa, obra de l’arquitecte Lluís Muncunill i Parellada i datades de l’any 1902. Així
mateix, el mural posterior de la casa número 171 també forma part del mateix Pla Especial (veure
annex 3 reportatge fotogràfic, pàgines 15 i 16).

L’objectiu del POUM per aquest sector era el de “desenvolupar una àrea central de millora urbana
on poder emplaçar nous usos destinats a revitalitzar els teixits de l’entorn. Conservar els edificis
patrimonials existents i determinar la ubicació de terrenys d’equipaments i espais lliures i per últim,
extendre el carrer de Sant Sebastià fins a l’encontre amb la carretera de Rubí i augmentar la
secció del carrer Baldrich”.

En definitiva, la vialitat de millora de la carretera de Rubí ve combinada amb els objectius
d’aquests plans, a fi i efecte de millorar l’accés dels vianants i la restricció del tràfic rodat.

Aquest pla de millora, promogut per “Sando Proyectos Inmobiliarios”, i elaborat per l’equip BAMMP
arquitectes associats, va ser aprovat definitivament el 24 de juliol de 2008.
El corresponent projecte d’urbanització es va aprovar inicialment en data 4 de desembre de 2009.
En data 8 d’octubre de 2010 es va aprovar definitivament aquest projecte d’urbanització.

El tram objecte d’aquest projecte d’urbanització queda comprès entre la carretera de Montcada, al
nord, i l’encreuament amb el carrer Baldrich, al sud. Té una longitud de 600 metres, una amplada
de 12,40 m (voreres i calçada) en tot el seu recorregut fins que arriba al carrer Prim, on s’eixampla
per l’existència de la Plaça de la Terrassa Industrial a oest, i adquireix una amplada de 15 metres
(comptant vorera est i calçada).

5. ESTAT ACTUAL DE LA CARRETERA DE RUBÍ.
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La secció transversal té dos trams diferenciats:
a)

El tram situat entre el carrer Prim i la trobada amb el carrer Baldrich té una calçada de set
metres i mig ( 7,50m) (dos carrils de circulació, un de pujada i un de baixada) i dues voreres de
dos metres cadascuna. Existeix aparcament en cordó al costat de la vorera oest en alguns
punts.

b)

El tram situat entre la carretera de Montcada i el carrer Prim té una calçada de vuit metres
(tres carrils de circulació, dos de pujada i un de baixada), la vorera est d’uns dos metres i la
vorera oest s’eixampla passant a formar part de la plaça de la Terrassa Industrial.

Aspectes de l’actual urbanització a resoldre:
•
•
•
•
•

Els acabats superficials d’aquests trams es troben força deteriorats i les voreres no disposen
de guals de vianants adaptats.
No hi ha xarxa de clavegueram, atès el seu caràcter de carretera.
Hi ha diverses línies elèctriques de baixa tensió que discorren en traçat aeri collades a
façanes.
La xarxa d’enllumenat públic està format per punts de llum sobre columnes a les dues voreres.
És un enllumenat molt dirigit a la calçada.
Els arbres, especialment els de la vorera est, queden molt propers a la línia de façana, i
l’amplada d’alguns dels escossells escanya el pas, de manera que en alguns punts es fa difícil
l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda, cotxets…

Vista en sentit ascendent a la cruïlla amb el carrer Torras i Bages.

Cal indicar també, que al tram comprès entre els carrers Baldrich i Navas de Tolosa, a la vorera
est, existeix un grup d’onze cases, compreses entre els números 171 a 191 de la Carretera de
Rubí, que estan incloses en el Pla Especial del Patrimoni Històric-Arquitectònic-Ambiental de
Terrassa.
5.1. Algunes Imatges estat actual:
(veure annex 3. Reportatge fotogràfic estat actual).

Vista en sentit ascendent del tram entre carrers Navas de Tolosa i Lepant.
S’observen els dos carrils, el carril d’aparcament i la vorera est.
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Vista ascendent a la cruïlla amb el carrer d’Escudé. A l’esquerra, el mur de la fàbrica Sala i
Badrinas.
Fita quilomètrica de la carretera BP-1503.

Vista de la cruïlla amb el carrer d’en Prim. El carril ascendent es desdobla en dos carrils.
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Es tindrà cura de no malmetre el mural de la mitgera inclòs dins el Pla Especial del Patrimoni
Històric-Arquitectònic-Ambiental de Terrassa.
Finalment, indicar que s’ha projectat un pas elevat a la cruïlla dels carrers Vallparadís amb el
carrer Prim, concretament a la calçada sud del carrer Vallparadís, per tal d’afavorir la connectivitat
transversal del barri cap al Parc de Vallparadís.
Tal com s’ha esmentat anteriorment, el present projecte d’urbanització, ve just a continuació del
tram inclòs dins el Pla de Millora Urbana de remodelació de la carretera de Rubí 223, amb projecte
d’urbanització aprovat definitivament. S’ha tingut en compte aquest projecte d’urbanització a l’hora
de recopilar informació en relació als paviments, arbrat, enllumenat i mobiliari urbà.
8. RAÓ DE SER DEL DOCUMENT FINAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA
CARRETERA DE RUBÍ, ENTRE LA CARRETRA DE MONTCADA I EL CARRER BALDRICH
En data de juny de 2012, el Servei de Projectes i Obres de l’Ajuntament de Terrassa, va redactar
el Projecte d’urbanització de la carretera de Rubí entre la carretera de Montcada i el carrer
Baldrich, el qual es va aprovar inicialment per Junta de Govern Local en data 13 de juliol de 2012.
Vista ascendent a l’altura de la Plaça de la Terrassa Industrial.
6. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS
No es preveu en l’execució de les obres l’afectació de cap propietat privada.
S’ha contactat amb les companyies de serveis de la zona per definir el traçat dels serveis existents
a l’àmbit del projecte i la possible afectació per les obres projectades.

Aquest projecte es va aprovar definitivament per l’alcalde accidental de Terrassa en data 29
d’agost de 2012, el Sr. Alfredo Vega i López.
Sobre aquest projecte, s’han introduit unes variacions que no són substancials ja que no
modifiquen l’essència del projecte original ni tampoc modifiquen l’import final de l’obra.
Els punts que s’han introduit en el present projecte anomenat Document final del Projecte
d’urbanització de la carretera de Rubí entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich,
s’esmenten a continuació:

7. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA I JUSTIFICACIÓ

El projecte preveu la renovació de la xarxa d’aigua potable composada per canonades
de fibrociment i es canvien per canonades de fosa dúctil al llarg de la carretera de Rubí,
entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich.

Seguint amb les directrius marcades pel POUM i el PAUM i amb la voluntat de transformar aquest
tram de la carretera de Rubí en un passeig urbà, que prioritzi l’espai per al vianant i les bicicletes, i
d’acord amb els criteris establerts en l’estudi del Servei de Mobilitat, s’ha elaborat la proposta del
present projecte d’urbanització, que es basa en les premisses següents:

Mitjançant un acord amb l’empresa Mina Pública d’Aigües de Terrassa, aquesta entitat
assumeix el cost íntegre de:

-








Execució d’un carril ascendent de secció 3,5m, amb amplada suficient per al pas de tot tipus
de vehicles, però més estret que l’actual per afavorir la disminució de la velocitat.
Vorera oest guanyant l’amplada obtinguda per la reducció dels carrils, amb amplada variable
segons el tram, i pensada com a passeig urbà, amb previsió de línia d’arbrat, carril bicicleta,
mobiliari urbà i enllumenat. Les lluminàries tindran dos punts de llum, un de més alt, que
il·luminarà al carril, i un altre situat a menys altura, donarà llum a la vorera.
Aparcament en cordó al lateral de la vorera oest, en tots els punts que sigui possible.
Vorera est lliure d’obstacles, sense arbrat en la majoria del recorregut (únicament hi haurà
previsió d’arbres al tram corresponent a la Plaça de la Terrassa Industrial), amb amplada
mínima de dos metres.

o

o
o
o

L’obra mecànica de la renovació de la xarxa d’aigua potable de les canonades de
fibrociment existents per una xarxa de canonades de fosa dúctil al llarg de la
carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich.
Col.locació de tubs de PEAD provisionals d’obra d’aigua potable, al llarg de la
carretera de Rubí.
Retirada de les canonades d’aigua potable de fibrociment, al llarg de la carretera de
Rubí.
S’inclou la renovació de la xarxa d’aigua potable de les canonades de fibrociment,
la col.locació de tubs provisionals i retirada d’aquestes canonades de fibrociment
situades en els vials perpendiculars recollits dins l’àmbit, concretament els carrers
de Navas de Tolosa i Escudé.
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El projecte redactat el juny de 2012 ja incorporava l’obra civil de la renovació de la
xarxa d’aigua potable al llarg de la carretera de Rubí. El que s’afegeix és l’import de
l’obra civil de la renovació de xarxa corresponent als carrers de Navas de Tolosa i
Escudé, i es treu del pressupost l’import dels costos en els conceptes descrits abans i
que assumeix l’empresa Mina Pública d’Aigües de Terrassa.
Cal tenir present que per a la gestió del fibrociment, el termini per a l’aprovació del pla
de treball amb risc de fibrociment és de 45 dies, pel què caldrà una coordinació
important entre el contractista de l’obra i el personal que contracti Mina Pública
d’Aigües de Terrassa, per tal de no enrederir el termini final previst de l’obra.

-

El projecte redactat el juny de 2012 no recollia cap tipus de plantació en els carrers
previstos dins de l’àmbit. En aquest Document final, s’incorpora el subministre i
plantació de tres tipus d’arbres dins de l’àmbit de projecte; concretament el liriodendron
tulipifera, la magnolia grandiflora de copa i el morus alba fruitless, de perímetre entre 20
i 25cm en els tres casos.
També s’ajusta la proposta original de reg que preveia dos programadors a un únic,
amb els corresponents ajustos en els diàmetres de tubs; d’acord amb el Departament
de Manteniment Urbà de l’Ajuntament de Terrassa.

9. PROCEDIMENT DE LES OBRES
El procés i l’ordre constructiu que cal seguir per a dur a terme la urbanització d’aquest tram de
carretera és el que es descriu a continuació:


En el capítol de semaforització, s’han inclòs alguns conceptes que no modifiquen el
correcte funcionament de la circulació respecte al projecte anteriorment aprovat;
d’acord amb el Departament de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa; com són:
o

o
o

-

-

Retirada de la semaforització existent a la cruïlla de la carretera de Rubí amb el
carrer de Lepant. L’ordenació de la circulació de les cruïlles de la carretera de Rubí
amb el carrer de Lepant i amb el carrer de Navas de Tolosa es mantindrà amb la
senyalització vertical i horitzontal pertinents previstos al projecte original.
Disposar d’un sistema de sincronització entre cruïlles semaforització per cable.
Col.locació d’espires a la calçada de la carretera de Rubí per a l’obtenció de
variables de trànsit.

Ajust de la planta general del projecte original tenint en compte que l’amplada del carril
de circulació passa de 3.35 a 3.50m. S’ajusten els girs de totes les cantonades dels
carrers en funció dels vehicles més grans que està previst que circulin per a aquests,
juntament amb la revisió de la longitud de tots els guals.
En l’únic carril que es manté en el futur a la carretera de Rubí, el projecte original
plantejava aprofitar la caixa estructural de ferm existent i es proposava reposar
únicament la capa de mescla asfàltica. Donat que aquest carril presenta patologies
atribuïbles a una capacitat estructural de ferm deficient, s’incorpora una nova caixa de
ferm per al carril definitiu de la carretera de Rubí.

Desviació del trànsit a l’àmbit d’actuació.

Les obres d’urbanització es realitzaran de manera que es proporcionin sempre rutes alternatives
pel trànsit rodat que recorre habitualment l’àmbit d’actuació. La línia d’autobús 10, que actualment
circula per la carretera de Rubí, veurà afectat el seu recorregut mentre durin les obres. Tota la
senyalització provisional, indicacions de desviament del trànsit amb recorreguts alternatius, la
disposició d’elements pel manteniment de l’accés als habitatges i altres immobles, així com
d’altres actuacions necessàries per a l’execució de les obres, aniran a càrrec del contractista,
excepció feta de la semaforització provisional de la cruïlla de la Ctra. de Rubí amb el carrer
Baldrich.



-

S’ha adaptat la proposta de la xarxa de fibra òptica a les arquetes existents, per a
donar-li continuïtat i aconseguir així, una malla tancada.

Retirada dels elements afectats i enderrocs.

La primera actuació a realitzar serà la retirada dels arbres, bàculs, papereres, senyals de tràfic i
resta d’elements afectats. Els arbres es retiraran sencers, amb arrel. Posteriorment es realitzarà
l’aixecament de l’actual paviment de les voreres i calçada existents, i es retiraran els embornals i
reixes. Es procurarà, en la mesura del possible, la reutilització dels elements de mobiliari i arbrat
en coordinació amb el Servei de Manteniment urbà de l’Ajuntament de Terrassa. La part
d’aquestes actuacions incloses a l’àmbit del tram de la carretera de Rubí es portaran a terme al
Projecte d’intervenció a la xarxa de clavegueram-Zona C.



Moviment de terres.

Es realitzaran els moviments de terres necessaris per a l’execució del clavegueram i dels serveis a
soterrar. Els moviments de terres per a l’execució del nou clavegueram al tram de la carretera de
Rubí estaran inclosos al Projecte d’intervenció a la xarxa de clavegueram-Zona C.



Clavegueram.

La construcció de la nova xarxa de clavegueram al tram de la Carretera de Rubí queda recollida al
Projecte d’intervenció a la xarxa de clavegueram- Zona C. Al carrer de Navas de Tolosa, al carrer
d’Escudé i a l’encreuament del carrer de Prim amb el carrer de Vallparadís, únicament es
col.locaran nous embornals a la nova alineació de rigola de separació entre carril i aparcament,
amb les corresponents noves connexions a la xarxa existent i s’adaptaran les tapes dels pous de
registre i la reixa interceptora existents a la nova cota de calçada.
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Enllumenat públic.

Ja s’ha comentat a l’apartat 8 anterior.

Nova xarxa d’enllumenat públic, amb substitució de l’existent, col·locant-la només en la vorera
oest. L’enllumenat es realitzarà amb columnes que tindran dos bàculs de llum, un que il·luminarà
la vorera oest i l’altre donarà llum al carril de circulació.



Les columnes es col·locaran amb una separació d’uns setze metres entre elles.

Es col·locaran els semàfors necessaris segons els sentits de circulació, que seran del mateix
model que els actualment existents, que s’aprofitaran en tot allò que sigui possible.
Ja s’ha comentat a l’apartat 8 anterior.



Semàfors.

Xarxa d’abastament d’aigua.


Contenidors.

Ja s’ha comentat a l’apartat 8 anterior.
Cal tenir present que les actuacions d’obra mecànica de renovació de la xarxa d’aigua potable de
les canonades de fibrociment, la col.locació de tubs provisionals i retirada d’aquestes canonades
de fibrociment està a càrrec de l’empresa Mina Pública d’Aigües de Terrassa, pel què el
contratista adjudicatari de les obres del Document Final del Projecte d’urbanització de la carretera
de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich, haurà de coordinar-se amb el
contractista a qui li adjudiqui les obres l’empresa Mina Pública d’aigües de Terrassa per a les
actuacions descrites abans. Evidentment, els dos contractistes treballaran dins del mateix àmbit
d’obres i amb aquest escrit, en són coneixedors d’aquesta situació i en cap cas poden reclamar
per aquest supòsit, éssent obligats a coordinar-se i entendre’s per a què hi hagi la màxima agilitat
possible en l’elaboració dels treballs assignats.

Es preveu emplaçar-los a la vorera oest, en tres punts a l’extrem sud de la línia d’aparcament en
cordó, en un reclau a la vorera, concretament a les cruïlles amb els carrers Torras i Bages, Navas
de Tolosa i Prim.



La parada existent es retirarà amb l’inici de les obres, a l’enderroc dels elements afectats,
traslladant-se provisionalment al carrer del Pare Font i es col·locarà de nou quan s’instal·li el
mobiliari urbà.




Es preveu el manteniment i/o reparació de les tapes i arquetes que estiguin malmeses, ajustantles a la nova cota d’urbanització.



Xarxa de telefonia.

Es realitzarà segons indicacions de la companyia. Es procedirà a la retirada de pals emplaçats
entre el carrer Baldrich i Torras i Bages i en aquest tram es realitzarà el soterrament de les línies.
Es realitzarà el grapat a façana en alguns punts on els cables discorren aeris, i es procedirà a
modificar els creuaments en alguns punts, segons el plànol de Telecomunicacions i telefonia.



Altres serveis.

Xarxa de telecomunicacions.

Disposició d’una nova xarxa de fibra òptica, d’acord amb el Servei de Tecnologia, Logística i
Qualitat de l’Ajuntament de Terrassa, per a donar connexió a la malla de fibra òptica existent.
Ja s’ha comentat a l’apartat 8 anterior.



Parades d’autobús.

Arbrat.

Pavimentació.

Voreres.
Aniran acabades amb paviment de panot de 9 pastilles amb una secció composada de:
− Panot hidràulic gris de 9 pastilles 20x20x4cm.
− Estesa de sorra-ciment de 3cm.
− Base de formigó de gruix 10 cm. A les entrades als guals, es posarà un reforç amb una
malla electrosoldada.
El carril de bicicletes amb paviment de microaglomerat de color vermell de 5 cm de gruix, i es
separarà dels panots de la vorera mitjançant una pletina de xapa d’acer galvanitzat de 10 mm.

Ja s’ha comentat a l’apartat 8 anterior.
Els escossells seran de peces metàl·liques amb unes dimensions de 140 x 80 cm i disposaran de
paviment drenant enrasat amb l’enrajolat de la vorera.


Xarxa de reg.

Es preveu la col·locació d’una xarxa de rec amb degoteig amb temporitzador per l’arbrat
d’alineació.

Les voreres es limitaran amb el paviment asfàltic de la calçada amb una peça granítica de
20x25cm, i una peça de rigola blanca de 30x30x8 cm.
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Totes les cruïlles seran amb el pas deprimit per afavorir tant l’accessibilitat dels vianants com el gir
dels vehicles de més llargada. Així mateix, tots els encreuaments disposaran de la corresponent
senyalització per persones amb visibilitat reduïda, en franges de vuitanta centimetres d’amplada
(0,80 m), formada per panot estriat de 20 x 20 x 4 cm.
Calçada.
Les actuacions de calçada del tram de la Carretera de Rubí s’executaran al Projecte d’intervenció
a la xarxa de clavegueram-Zona C. Per als àmbits corresponents als trams del carrer de Navas de
Tolosa i del carrer d’Escudé i a l’encreuament entre els carrers Prim i Vallparadís, es col.loca una
nova capa de rodadura d’aglomerat asfàltic en calent tipus D-12 de 10 cm. de gruix.
A la cruïlla amb la carretera de Rubí s’ha projectat una plataforma elevada per tal d’afavorir la
reducció de la velocitat dels vehicles. Aquesta plataforma tindrà forma de “T”, amb els dos braços
a la carretera de Rubí i el cos al carrer Escudé. D’extrem a extrem els braços tindran una longitud
de dotze metres (12 m) i les rampes no superaran el 8% de pendent. L’acabat superficial serà
d’asfalt com a la resta de la calçada.
La zona de càrrega i descàrrega serà d’asfalt com la resta de calçada.


Accessibilitat temporal.

Mentre durin les obres caldrà preveure l’accés als edificis existents, amb la realització de ponts o
passeres temporals habilitades tant per les entrades als edificis com pels guals d’aparcament.



Senyalització.

Respondrà als sentits de tràfic i als criteris determinats pel Servei de Via Pública de l’Ajuntament
de Terrassa fixats en el període d’execució.



Xarxes de serveis.

En aquesta fase es col·locaran les lluminàries de la xarxa d’enllumenat públic, ja que una
col·locació anterior podria provocar danys a les columnes.

Finalment es realitzarà la neteja de l’obra.

10. CONDICIONANTS D’OBRA
Cal tenir present que les obres projectades afecten a vials ubicats en zona urbana i que, per tant,
donen servei a un seguit d’edificacions existents. Això comporta unes determinades limitacions a
l’hora d’executar l’obra que, tant a efectes econòmics com de termini, hauran de ser tingudes en
compte al fer les ofertes per a executar els treballs, ja que no podran ser objecte de reclamació
posterior.
Així, cal preveure el subministrament, col.locació, manteniment i retirada dels elements
d’informació i senyalització necessaris per als desviaments de trànsit originats per l’execució de
l’obra, d’acord amb la planificació de treballs feta pel contractista.
També caldrà preveure que en tot moment s’hauran de mantenir uns espais destinats a circulació
peatonal tant al llarg dels vials com en els accessos a les diferents edificacions. Aquests espais
hauran de presentar en tot moment i en tot el seu recorregut un acabat superficial sensiblement
planer i haurà de ser prou còmode per a caminar-hi amb seguretat, fins i tot per a persones amb
limitacions físiques.
Finalment, cal tenir en compte que cal mantenir accessos permanents de vehicles a unes hores
determinades (al matí i al migdia), als garatges existents mitjançant rampes provisionals, excepció
feta de moments puntuals en que l’execució de l’obra ho impossibiliti, com ara durant l’enrajolat de
la vorera davant un accés de vehicles. Tot i això, es prendran totes les mesures possibles per a
que aquest temps tingui la durada mínima, adoptant-se en tot moment la metodologia de treball
més adequada per a obtenir aquest resultat, sense alterar-ne el seu cost unitari; en aquest sentit,
no es podrà invocar possibles disminucions de rendiment resultants d’actuacions de poca entitat,
efectuades en llocs puntuals. En qualsevol cas, al final de la jornada laboral els accessos als
garatges hauran de quedar oberts pels veïns, amb les proteccions adequades, si fos el cas; també
caldrà implantar zones de càrrega i descàrrega pels comerços de la zona.
El cost de la implantació i el manteniment d’aquests accessos, es considerarà inclòs en el capítol
de seguretat i salut i en cap cas suposarà increment de cost de l’obra. El contractista podrà
proposar altres alternatives que facilitin l’execució dels treballs sense augmentar els perjudicis pels
veïns.
Finalment, cal tenir en compte que en cap moment podrà quedar la via pública sense enllumenat
públic.



Mobiliari urbà.

Es col·locaran els diferents elements de mobiliari urbà i els escossells destinats a l’arbrat dels
carrers.



Detalls.

L’últim pas a fer serà la realització de tots els repassos per deixar la urbanització en estat òptim.

11. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
Per a l’execució de les obres del present projecte es considera convenient fixar un termini d’ONZE
MESOS (11) a partir de la signatura de l’acta de Replanteig.
Tal període de temps s’ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d’obra per a dur a terme el
rendiment dels elements introduïts per a la construcció de l’obra, i els possibles imprevistos per
causes vàries (climatològiques, etc…) que es poguessin presentar.
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16. PRESSUPOST
12. CONTROL DE QUALITAT

El Pressupost d’Execució Material, inclòs l’Estudi de Seguretat i Salut, ascendeix a la quantitat de
SIS-CENTS NORANTA-SET MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS Euros amb SETANTA-UN cèntims.

Les despeses derivades del control de qualitat de l’obra aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària
fins al límit de l’1’5% del pressupost de licitació. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins
d’aquest límit.
La contractació del laboratori a on es faran els assaigs de l’obra per a garantir el seu control de
qualitat, la realitzarà directament l’Ajuntament de Terrassa. L’import dels diferents assaigs que es
recullin al Pla de Control de Qualitat, es descomptaran mensualment a cada certificació fins a
l’import màxim del 1.5% del pressupost de licitació. A partir d’aquest import, l’Ajuntament de
Terrassa n’assumirà el cost.

(697.676,71 €)
El Pressupost d’execució per contracte (IVA no inclòs) ascendeix a la quantitat de VUIT-CENTS
TRENTA MIL, DOS-CENTS TRENTA-CINC Euros amb VINT-I-VUIT cèntims.
(830.235,28 €)
El Pressupost d’execució per Contracte (inclòs l’IVA del 21%) ascendeix a la quantitat de UN
MIL·LIÓ QUATRE MIL CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE Euros amb SEIXANTA-NOU cèntims.

13. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

(1.004.584,69 €)

La descomposició de preus s’ha elaborat prenent com a referència les bases de dades
subministrades per l’Institut Català de la Tecnologia (ITEC).

14. REVISIÓ DE PREUS
No s’inclou cap fórmula de revisió de preus perquè es tracta d’una obra amb un termini d’execució
inferior a dotze mesos (12), d’acord amb l’especificat a la legislació vigent.

Terrassa, setembre de 2012

15. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
D’acord amb l’apartat 1 de l’article 54 de la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de
30 d’octubre, la classificació específica per poder optar a l’execució d’aquesta obra correspon a:

Pere Puigdomènech i Roca

Lluís Casals i Solà

CLASSIFICACIÓ: GRUP G subgrup 6
CATEGORIA: “d”, al tenir una anualitat mitja inferior als 840.000€.

Arquitecte
Cap del Servei de Projectes i Obres

Arquitecte tècnic
Servei de Projectes i Obres
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ANNEX 1 - ESTUDI LUMINOTÈCNIC

Document final del Projecte d’Urbanització de la carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich.

Carretera de Rubi (Terrassa)
Notes Instal.lació :
Client:
Codi Projecte:
Data:

Ajuntament de Terrassa
20/01/2012

Notes:
Punt de llum de 6,5 i 4 m d'alçada, braç de 0.3 i 0.2m

Nom Projectista:
Direcció:
Tel.-Fax:

Observacions:
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Carretera de Rubi (Terrassa)

1.1

20/01/2012

Dimensions

Àngle[°]

Color

[m]
Vorera A
Calçada
Vorera B

16.00x7.05
16.00x3.35
16.00x2.00

20/01/2012

Contaminació Lluminosa

Informació Àrea

Superfície

Carretera de Rubi (Terrassa)

Pla
Pla
Pla

RGB=126,126,126
RGB=126,126,126
RGB=126,126,126

Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]:

Coeficient

Il.lum.Mitja

Luminància Mitja

Reflexió

[lux]

[cd/m²]

30%
30%
30%

30
16
8

2.9
1.6
0.8

Relació Mitja - Rn -

Intensitat Màxima

0.00 %

251 cd/klm

16.00x12.40x0.00

Dades de la Instal.lació (Arxiu de Lluminàries)
Nom Fila

X 1er Pal

Y 1er Pal

h Pal

Núm.

Interd.

Dim.Braç

Incl.Llum.

Rot.Braç

Incl.Lat.

Fact.Cons.

Cod

Flux

[m] (XP)

[m] (YP)

[m] (H)

Pals

[m] (D)

[m] (L)

[°] (RY)

[°] (RZ)

[°] (RX)

[%]

Llum.

[lm]

0.00
0.00

4.25
4.25

6.50
4.00

-----

16.00
16.00

0.30
0.20

0
0

90
270

0
0

72.00
72.00

J00004
J00004

6500
4000

B
A

1.2

Ref.

A
B

Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació
Superfície

Resultats

Mig

Mínim

Màxim

Mín/Mig

Mín/Màx

Mig/Màx

Pla de Treball (h=0.00 m)
Vorera A
Calçada
Vorera B
Vorera A
Calçada
Vorera B

Il.luminància Horitzontal (E)
Il.luminància Horitzontal (E)
Il.luminància Horitzontal (E)
Il.luminància Horitzontal (E)
Luminància (L)
Luminància (L)
Luminància (L)

22 lux
30 lux
16 lux
8 lux
2.9 cd/m²
1.6 cd/m²
0.8 cd/m²

6 lux
13 lux
9 lux
6 lux
1.2 cd/m²
0.9 cd/m²
0.5 cd/m²

63 lux
63 lux
28 lux
12 lux
6.0 cd/m²
2.7 cd/m²
1.2 cd/m²

0.27
0.42
0.56
0.69
0.42
0.56
0.69

0.09
0.20
0.33
0.47
0.20
0.33
0.47

0.35
0.48
0.59
0.67
0.48
0.59
0.67

Tipus Càlcul

Sóls Dir. + Equip

Confort Visual
Nom del Tram

Vorera A
Calçada
Vorera B

LUMCAL-WIN V2

Ample Tram

i1

i2

[m] (W)

[m]

[m]

7.05
3.35
2.00

0.00
7.05
10.40

7.05
10.40
12.40

Pt.Càlc.Y

5
3
3

TaulaR

Coef.Refl.

Observador x

Observador y

Luminància

Increment d'

Uniformitat

Factor q0

Absolut [m]

Absolut [m]

de Vel [cd/m²]

Umbral [%]

Longitudinal

30.00
30.00
30.00

www.carandini.com
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Carretera de Rubi (Terrassa)

2.1

20/01/2012

Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul

Carretera de Rubi (Terrassa)

2.2

Escala 1/200

20/01/2012

Vista 2D en Planta

Escala 1/200

14.00

14.00

12.00

12.00
(1)

10.00

10.00
(1)

8.00

8.00

6.00

6.00

4.00

A
B

(1)

4.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

LUMCAL-WIN V2

A
B

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00
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14.00

16.00

L-3
L-9

0.00
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L-4
L-10

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00
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16.00
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Carretera de Rubi (Terrassa)

2.3

20/01/2012

Vista Lateral

Carretera de Rubi (Terrassa)

2.4

Escala 1/100

20/01/2012

Vista Frontal

Escala 1/200

7.00
L-6
L-5
L-4
L-3
L-2
L-1
6.00
8.00
5.00

L-3

L-4

L-9

L-10

6.00
L-10
L-9
L-8
L-7
L-12
L-11

4.00

4.00
3.00
2.00
2.00
0.00
1.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

0.00

0.00
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1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00
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9.00

10.00

11.00

12.00

13.00
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Carretera de Rubi (Terrassa)

3.1
Ref.

Informació Lluminàries/Assaigs
Línies

A

JUNIOR

B

JUNIOR

3.2

20/01/2012

Informació Làmpades

Nom Lluminària

Codi Lluminària

Lluminàries

(Nom Assaig )

(Codi Assaig )

N.

Ref.Làmp.

Làmpades

JNR-H/CC-Q
Vsap-70W/T
(JNR-H/CC-Q HN
Vsap-70W/T)
JNR-H/CC-Q
Vsap-70W/T
(JNR-H/CC-Q HN
Vsap-70W/T)

J00004
(4GM-7849)
J00004
(4GM-7849)

6

LMP-A

1

6

LMP-B

1

N.

C/ Navas de Tolosa (Terrassa)

09/01/2012

Informació General

1.

Dades Projecte

1.1
1.2

Informació Àrea
Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació

2.

Vistes Projecte

2.1
2.2
2.3
2.4

Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul
Vista 2D en Planta
Vista Lateral
Vista Frontal

3.

Dades Lluminàries

3.1
3.2
3.3
3.4

Informació Lluminàries/Assaigs
Informació Làmpades
Taula Resum Lluminàries
Taula Resum Enfocaments

4.

Taula Resultats

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball
Valors d'Il.luminància sobre:Pla de Treball
Corbes Isolux sobre:Pla de Treball_1
Valors d'Il.luminància sobre:Acera A
Corbes Isolux sobre:Acera A_1
Valors d'Il.luminància sobre:Calçada
Corbes Isolux sobre:Calçada_1
Valors d'Il.luminància sobre:Vorera B
Corbes Isolux sobre:Vorera B_1

1

2
2

C/ Navas de Tolosa (Terrassa)
Notes Instal.lació :
Client:
Codi Projecte:
Data:

Ajuntament de Terrassa
09/01/2012

Notes:

4
5
6
7

8
8
8
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nom Projectista:
Direcció:
Tel.-Fax:

Observacions:
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C/ Navas de Tolosa (Terrassa)

1.1

09/01/2012

Dimensions

Àngle[°]

Color

[m]
Acera A
Calçada
Vorera B

32.00x3.33
32.00x3.33
32.00x3.35

09/01/2012

Contaminació Lluminosa

Informació Àrea

Superfície

C/ Navas de Tolosa (Terrassa)

Pla
Pla
Pla

RGB=126,126,126
RGB=126,126,126
RGB=126,126,126

Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]:

Coeficient

Il.lum.Mitja

Luminància Mitja

Reflexió

[lux]

[cd/m²]

40%
40%
40%

16
25
15

Relació Mitja - Rn -

Intensitat Màxima

0.01 %

251 cd/klm

2.1
3.2
1.9

32.00x10.01x0.00

Dades de la Instal.lació (Arxiu de Lluminàries)
Nom Fila

X 1er Pal

Y 1er Pal

h Pal

Núm.

Interd.

Dim.Braç

Incl.Llum.

Rot.Braç

Incl.Lat.

Fact.Cons.

Cod

Flux

[m] (XP)

[m] (YP)

[m] (H)

Pals

[m] (D)

[m] (L)

[°] (RY)

[°] (RZ)

[°] (RX)

[%]

Llum.

[lm]

0.00
16.00

3.33
6.66

5.00
5.00

-----

32.00
32.00

0.00
0.00

5
5

90
270

0
0

80.00
80.00

J00004
J00004

6500
6500

Fila A
Fila B

1.2

Ref.

A
A

Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació
Superfície

Resultats

Mig

Mínim

Màxim

Mín/Mig

Mín/Màx

Mig/Màx

Pla de Treball (h=0.00 m)
Acera A
Calçada
Vorera B
Acera A
Calçada
Vorera B

Il.luminància Horitzontal (E)
Il.luminància Horitzontal (E)
Il.luminància Horitzontal (E)
Il.luminància Horitzontal (E)
Luminància (L)
Luminància (L)
Luminància (L)

18 lux
16 lux
25 lux
15 lux
2.1 cd/m²
3.2 cd/m²
1.9 cd/m²

6 lux
6 lux
12 lux
6 lux
0.8 cd/m²
1.6 cd/m²
0.8 cd/m²

46 lux
41 lux
46 lux
41 lux
5.3 cd/m²
5.8 cd/m²
5.3 cd/m²

0.33
0.40
0.48
0.43
0.40
0.48
0.43

0.13
0.15
0.27
0.15
0.15
0.27
0.15

0.40
0.39
0.56
0.35
0.39
0.56
0.35

Tipus Càlcul

Sóls Dir. + Equip

Confort Visual
Nom del Tram

Acera A
Calçada
Vorera B

LUMCAL-WIN V2

Ample Tram

i1

i2

[m] (W)

[m]

[m]

3.33
3.33
3.35

0.00
3.33
6.66

3.33
6.66
10.01

Pt.Càlc.Y

3
3
3

TaulaR

Coef.Refl.

Observador x

Observador y

Luminància

Increment d'

Uniformitat

Factor q0

Absolut [m]

Absolut [m]

de Vel [cd/m²]

Umbral [%]

Longitudinal

40.00
40.00
40.00

www.carandini.com
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C/ Navas de Tolosa (Terrassa)

2.1

09/01/2012

Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul

C/ Navas de Tolosa (Terrassa)

2.2

Escala 1/250

09/01/2012

Vista 2D en Planta

Escala 1/250

12.50

12.50

10.00

10.00
(1)

7.50

7.50

L-4

A

(1)

5.00

5.00
L-1

A

L-2

A

2.50

2.50
(1)

0.00

0.00

0.00

LUMCAL-WIN V2

2.50

5.00

7.50

10.00

12.50

15.00

17.50

20.00
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22.50

25.00

27.50

30.00

32.50

0.00
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2.50

5.00

7.50

10.00

12.50

15.00

17.50

20.00
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22.50

25.00

27.50

30.00

32.50
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C/ Navas de Tolosa (Terrassa)

2.3

09/01/2012

Vista Lateral

C/ Navas de Tolosa (Terrassa)

2.4

Escala 1/75

09/01/2012

Vista Frontal

Escala 1/250

5.25

L-1
L-2

L-3
L-4
L-5

4.50
7.50
3.75
5.00

L-1

L-4

L-2

3.00
2.50
2.25
0.00
1.50

0.75

0.00

2.50

5.00

7.50

10.00

12.50

15.00

17.50

20.00

22.50

25.00

27.50

30.00

32.50

0.00

0.00

LUMCAL-WIN V2

0.75

1.50

2.25

3.00

3.75

4.50

5.25

6.00

6.75
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7.50
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C/ Navas de Tolosa (Terrassa)

3.1

09/01/2012

Informació Lluminàries/Assaigs

Ref.

Línies

A

JUNIOR

C/ Navas de Tolosa (Terrassa)

4.1

Nom Lluminària

Codi Lluminària

Lluminàries

(Nom Assaig )

(Codi Assaig )

N.

JNR-H/CC-Q
Vsap-70W/T
(JNR-H/CC-Q HN
Vsap-70W/T)

J00004
(4GM-7849)

5

Ref.Làmp.

Làmpades

09/01/2012

Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00)

Resultats

Mig

Mínim

Màxim

Mín/Mig

Mín/Màx

Mig/Màx

DX:1.88 DY:0.83

Il.luminància Horitzontal (E)

18 lux

6 lux

46 lux

0.33

0.13

0.40

N.
LMP-A

1

Tipus Càlcul

Sóls Dir. + Equip

Escala 1/250

3.2

Informació Làmpades

Ref.Làmp.

Tipus

LMP-A

Vsap-70 W/TS

3.3
Ref.

A

Codi

Vsap-70 W/T-S

Flux

Potència

Color

[lm]

[W]

[°K]

6500

70

2000

N.

5

Taula Resum Lluminàries
Llum.

1
2
3
4
5

On

Posició Lluminàries

Rotació Lluminàries

X[m] Y[m] Z[m]

X[°] Y[°] Z[°]

0.00;3.33;5.00
32.00;3.33;5.00
-16.00;6.66;5.00
16.00;6.66;5.00
48.00;6.66;5.00

0;5;-90
0;5;-90
0;5;90
0;5;90
0;5;90

X
X
X
X
X

Codi Lluminària

Factor

Codi Làmpada

Flux

Vsap-70 W/T-S

1*6500

Cons.
J00004

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

[lm]

12.50

10.00

3.4
Torre

Taula Resum Enfocaments
Fila

Columna

Ref.

On

2D
L-1
L-2
L-3
L-4
L-5

X
X
X
X
X

7.50

Posició Lluminàries

Rotació Lluminàries

Enfocaments

R.Eix

Factor

X[m] Y[m] Z[m]

X[°] Y[°] Z[°]

X[m] Y[m] Z[m]

[°]

Cons.

0.00;3.33;5.00
32.00;3.33;5.00
-16.00;6.66;5.00
16.00;6.66;5.00
48.00;6.66;5.00

0;5;-90
0;5;-90
0;5;90
0;5;90
0;5;90

-0.00;3.77;0.00
32.00;3.77;0.00
-16.00;6.22;0.00
16.00;6.22;0.00
48.00;6.22;0.00

-90
-90
-90
-90
-90

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

Ref.
5.00
A
A
A
A
A

2.50

0.00

10
14
17
22
29
38
45
46
42
37
28
19

0.00

LUMCAL-WIN V2
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8
11
15
20
28
37
42
41
37
32
23
16

2.50

7
9
11
15
20
24
26
24
22
19
16
12

6
7
9
11
13
14
15
14
13
12
11
9

5.00

7
8
9
10
12
13
13
12
11
10
8
7

7.50

8
9
11
12
13
14
13
12
10
9
7
6

10.00

10
13
15
16
18
18
18
16
13
10
8
6

14
19
25
29
32
33
30
24
18
13
10
7

12.50

18
27
35
41
44
44
38
29
22
17
13
10

15.00

18
27
35
41
44
44
38
29
22
17
13
10

17.50

14
19
25
29
32
33
30
24
18
13
10
7

10
13
15
16
18
18
18
16
13
10
8
6

20.00

www.carandini.com

8
9
11
12
13
14
13
12
10
9
7
6

22.50

7
8
9
10
12
13
13
12
11
10
8
7

25.00

6
7
9
11
13
14
15
14
13
12
11
9

7
9
11
15
20
24
26
24
22
19
16
12

27.50

8
11
15
20
28
37
42
41
37
32
23
16

30.00

10
14
17
22
29
38
45
46
42
37
28
19

32.50
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C/ Navas de Tolosa (Terrassa)

4.2

09/01/2012

Valors d'Il.luminància sobre:Pla de Treball

C/ Navas de Tolosa (Terrassa)

4.3

09/01/2012

Corbes Isolux sobre:Pla de Treball_1

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00)

Resultats

Mig

Mínim

Màxim

Mín/Mig

Mín/Màx

Mig/Màx

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00)

Resultats

Mig

Mínim

Màxim

Mín/Mig

Mín/Màx

Mig/Màx

DX:1.88 DY:0.83

Il.luminància Horitzontal (E)

18 lux

6 lux

46 lux

0.33

0.13

0.40

DX:1.88 DY:0.83

Il.luminància Horitzontal (E)

18 lux

6 lux

46 lux

0.33

0.13

0.40

Tipus Càlcul

Sóls Dir. + Equip

Tipus Càlcul

Escala 1/250

No tots els punts de mesura són visibles

Sóls Dir. + Equip

Escala 1/250

Y

Y

10.00

10.00

15
14

11

9

7

8

9

13

19

27

27

19

13

9

8

7

9

11

20

15

11

10

12

16

29

41

41

29

16

12

10

11

15

20

38

37

24

14

13

14

18

33

44

44

33

18

14

13

14

24

37

38

46

41

24

14

12

12

16

24

29

29

24

16

12

12

14

24

41

46

3025
5.00

19

32
16

19
12

12
9

10
7

9
6

10
6

13
7

17
10

17
10

13

10

7

6

9
6

10
7

12
9

19
12

32
16

15

X

20

20

40
15
10

37
19

15

35

25

30
20

15

10

10

0.00

y

X

y
x
0.00

x
2.50

5.00

7.50

10.00

12.50

15.00

17.50

20.00

22.50

25.00

27.50

30.00

0.00

z

LUMCAL-WIN V2

20

2.50

37

15

30

22

2.50

0.00

25

7.50

22
5.00

20

14

7.50

2.50

5.00

7.50

10.00

12.50

15.00

17.50

20.00

22.50

25.00

27.50

30.00

z
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C/ Navas de Tolosa (Terrassa)

4.4

09/01/2012

Valors d'Il.luminància sobre:Acera A

C/ Navas de Tolosa (Terrassa)
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Corbes Isolux sobre:Acera A_1

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00)

Resultats
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Mig/Màx

O (x:0.00 y:0.00 z:0.00)

Resultats

Mig

Mínim

Màxim

Mín/Mig

Mín/Màx

Mig/Màx

DX:3.20 DY:1.11

Il.luminància Horitzontal (E)

16 lux
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41 lux

0.40

0.15
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Corbes Isolux sobre:Calçada_1

O (x:0.00 y:3.33 z:0.00)

Resultats
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O (x:0.00 y:3.33 z:0.00)

Resultats

Mig
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Mín/Màx

Mig/Màx

DX:3.20 DY:1.11
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Resultats
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Resultats
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Mig/Màx
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ANNEX 2 - SERVEIS EXISTENTS

Projecte d’Urbanització de la carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich

Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Servei de Projectes i Obres

SERVEIS EXISTENTS
AIGUA POTABLE
Projecte d’Urbanització de la carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich

Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Servei de Projectes i Obres

SERVEIS EXISTENTS
ELECTRICITAT
Projecte d’Urbanització de la carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich

Ref: 145258
Señores:
En relación a su solicitud con fecha 23/05/2012, Ref: 145258, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.
Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.
Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 145258 - 1673947 - BT, 145258 - 1673948 - BT, 145258 1673953 - BT, 145258 - 1673887 - AT-MT, 145258 - 1673888 - AT-MT, 145258 1673889 - AT-MT

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y
CML003 (BT).

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.
b) Botas aislantes
c) Gafas de protección
3. Señalizar la zona de existencia de cables.
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos
que eviten pisar los cables.
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su
posición inicial.
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de
20 cm. de profundidad.
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:

•
•

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...
SEPARACIÓN DE SERVICIOS
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).

La futura traza de la canalización.
La cota del eje de la canalización.
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Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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Condicionantes Particulares Gas Natural Distribución, S.A.
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en
proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Distribución, S.A.:
•

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

•

El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Gas Natural
Distribución, S.A.

•

Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros
archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder
fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.

•

La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas y las cotas de rasante pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los
planos. En consecuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano
en las inmediaciones de las redes de Gas Natural Distribución, S.A.

•

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Gas Natural
Distribución, S.A. al proyecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades
en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

•

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

•

De acuerdo a la ITC ICG01 punto 8: la entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a Gas
Natural Distribución, S.A. al menos con 72 horas de antelación. dirigiéndose a Servicios Técnicos de la
provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se anexa al final de estos condicionantes. La
dirección de envío de esta documentación es uinicio@gasnatural.com

•

Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de Gas Natural
Distribución, S.A.

•

Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la
fecha actual deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la
información.

•

Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de Gas Natural Distribución, S.A. con objeto de establecer los
pasos necesarios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

•

Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

•

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto se
comunicará al responsable indicado de Gas Natural Distribución, S.A., procediendo el contratista a proteger y
soportar la tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo
mínimo imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de Gas Natural Distribución,
S.A..

•

Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

•

Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a Gas Natural Distribución, S.A. cualquier
daño que se advierta en el mismo.

•

En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS
NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de Gas Natural Distribución, S.A., con objeto de
medir y calibrar la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

•

En el caso de que se efectúen compactaciones, ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a
la tubería de gas no supere los 30 mm por segundo.

•

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de Gas Natural Distribución, S.A.
deberá estar en posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona.
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•

Deberá comunicarse a Gas Natural Distribución, S.A. la aparición de cualquier registro o accesorio
complementario de la instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar
parte de ella, siempre que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

•

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio
de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío, indicando como referencia el nº de
solicitud de información, para que se proceda a la firma del acuerdo correspondiente y se efectúe el pago.
Dicho escrito debe dirigirse a:
Departamento UPIC
Av. Carrilet, 257
L'Hospitalet de Llobregat,
08901 Barcelona
sdesplazamien@gasnatural.com

•

•

•

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.
En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones Gas Natural Distribución, S.A. se reserva el derecho a
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya
lugar.
Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

•

Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses contados
desde la fecha actual deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la actualización de la
información.

•

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación
vigente. Se adjunta tabla resumen:

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a Gas Natural
Distribución, S.A., para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes.
•

Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

•

Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

•

Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:
o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, Gas Natural Distribución, S.A. informa
a la empresa solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en
régimen normal de explotación, es decir, CON gas a presión.
o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.
o En el caso de uso de explosivos en las inmediaciones de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado,
de acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto.
o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia.
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o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.
o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.
o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.
o Si para ello fuese necesario disponer de más información a cerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS
NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:
900.750.750 (24 horas durante todos los días del año).
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR DE
TRABAJO.

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................
Dirección:
Tel:
Fax:
- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..
- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................
- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………
- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..
- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A. Dom. Social: Plaça del Gas nº 2. 08003 Barcelona. R.M. de Barcelona. T. 36512, F. 116, H. B-279362, Insc. 1º. C.I.F. A-63485890.

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………
- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….
- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….
5 de 6

- Observaciones:……………………………………………………………………………….
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Distribución y utilizarlas
adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los trabajos que se
desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........
Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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SERVEIS EXISTENTS
TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS - TELEFÓNICA
Projecte d’Urbanització de la carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich

Dirección Operaciones Cataluña
Gerencia Infraestructuras Basicas Cataluña

Av. Madrid, 202
08014 BARCELONA

S/Referencia:

AJUNTAMENT DE TERRASSA

N/Referencia:

145258-1673896

Fecha:

23/05/2012

Raval de Montserrat, 14
08221 - Terrassa

Asunto: Registro de Servicios
Señores:
Me complace remitirles la información que nos solicitarón referente a la obra situada
en:
P_(418232.414/4600959.517)
Proyecto:
Coordenadas:
Debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información aproximada,
en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir ninguna
responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya que
debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos, debido
a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.
Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico:ingenieriaeste@telefonica.es
Atentamente le saluda,

Pedro López Campos
Jefe Creación Planta Externa Cataluña
Telefónica de España, S.A. Sociedad Unipersonal - Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-213180, Folio 6, Tomo 13.170 del Libro de Sociedades, CIF. A-82018474 Sede Social Gran Via 28, 28013 Madrid.
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Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Servei de Projectes i Obres

SERVEIS EXISTENTS
TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS – ONO
Projecte d’Urbanització de la carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich

Serveis Afectats ONO
C/Lepant, 350
08025 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@ono.es

N/Referencia :
145258-1673893
Estimados Señores,

Barcelona, a 23/05/2012

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.
También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.
En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@ono.es utilizando
el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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1.- INTRODUCCIÓ

bases de formigó, es considera que la segregació en origen és perfectament factible sense necessitat de
preveure espais específics per a emmagatzemar-los.

1.1.- Justificació de l’Estudi
El present Estudi de Gestió de Residus té per objecte donar compliment a l’article 4 del Real Decreto
105/2008, que imposa la obligatorietat de la seva inclusió en els projectes d’execució d’obres de
construcció o demolició, que inclou en aquesta definició les que afectin a treballs d’enginyeria civil.
1.2.- Participants

A l’article 5.5 del Real Decreto 105/2008, s’hi estableixen els valors llindars de generació de residus a partir
dels quals és obligatòria la seva segregació per part del posseïdor. Aplicats aquests llindars als valors
obtinguts aplicant el procés indicat, s’arriba ala conclusió de que cal aplicar aquesta segregació obligatòria
a les següents fraccions de residus:

b.- Posseïdor dels residus.- Serà el contractista que resulti adjudicatari de la licitació de les obres
contemplades en el present projecte.

RESIDU
Formigó
Material ceràmic
Metalls
Fusta
Vidre
Plàstic
Paper i cartró

c.- Gestor dels residus.- Serà el titular de les instal·lacions previstes per a l’abocament i/o tractament dels
residus generats.

Gestió de residus fora de l’obra

2.- ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS

Els residus obtinguts seran materials perfectament reciclables, per la qual cosa caldrà dipositar-los en una
planta de reciclatge de residu inert. La més propera es troba a Sant Quirze del Vallès.

a.- Productor dels residus.- El propietari dels terrenys i promotor de les obres contemplades en el present
projecte és l’Ajuntament de Terrassa.

Tones estimades
309.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

RD 105/2008
80.00
40.00
2.00
1.00
1.00
0.50
0.50

SEGREGACIÓ
Obligatòria
No obligatòria
No obligatòria
No obligatòria
No obligatòria
No obligatòria
No obligatòria

2.1.- Minimització i valorització de residus.
Seguint les indicacions contingudes a la “Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de
construcció i enderrocs”, de la generalitat de Catalunya, es considera la possibilitat de minimitzar la
producció de residus adoptant diverses mesures encaminades a aquest fi, arribant-se a la conclusió de que
no és possible reutilitzar les terres procedents d’excavacions, ja que no es preveuen terraplens; tampoc es
considera factible la reutilització de materials procedents de demolicions de formigons, ja que els materials
a emprar en la capa de base dels paviments estan subjectes a uns condicionants molt estrictes. Tot i això,
si s’aconsegueix un material que acompleixi amb les exigències establertes al PG3, el Director de les
Obres podrà acceptar-lo.

3.- PRESSUPOST
Ja s’ha indicat anteriorment que, en principi i donada la seva procedència, la separació selectiva dels
residus no ha de suposar un cost addicional. Pel mateix motiu, no s’ha previst la implantació de contenidors
per a la selecció de les diferents tipologies de residus; tampoc s’ha previst la implantació de maquinària de
matxuqueig o trituració.
L’únic concepte valorable és el derivat de la càrrega, transport i disposició dels residus a abocador,
degudament contemplats a les partides corresponents del capítol de demolicions.

2.2.- Estimació i tipologia de residus
L’estimació del volum de residus generats s’ha fet en base a les partides del projecte i els seus
amidaments, tenint present la seva incertesa en funció de l’obra a executar finalment.
Codi
Descripció
CER
Enderroc VIALS
170302
Mescles
bituminoses
diferents
especificades en el codi 170503
170101
Formigó

de

les

Tipologia

Volum
(m3)

Pes
(tones)

No
especial
Inert

53.22

69.18

129.1

309.84

4.- CONSIDERACIONS FINALS
El contractista que resulti adjudicatari de l’execució de les obres contemplades en el present projecte, en
tant que posseïdor dels residus, vindrà obligat a redactar i presentar al Director Facultatiu de les obres, per
a la seva aprovació, un Pla de Gestió de Residus que, prèvia acceptació de la Propietat, es convertirà en
document contractual de l’obra..
En finalitzar l'obra, el posseïdor dels residus haurà d'obtenir un certificat del gestor autoritzat de residus en
el qual s'acrediti que la quantitat total de residus retirada de l'obra ha estat degudament gestionada a
d’instal·lació autoritzada pertinent.

2.3.- Operacions de gestió de residus
Gestió de residus dins de l’obra
Atès que la procedència dels residus englobats dins de la tipologia “Inert”, corresponen exclusivament de la
descripció “Formigó”, i procedeixen dels enderrocs de vorades, rigoles i paviments de panot amb les seves
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1.1.

OBJECTE D'AQUEST ESTUDI.

El Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, ordena en el seu article 4 la inclusió d’un
estudi de Seguretat i Salut en els projectes d'obres en les que el pressupost d'execució per
contracte sigui igual o superior a 450.000,00 €, o en les que la duració prevista sigui superior
a 30 dies laborables i s'utilitzin en algun moment més de 20 treballadors simultàniament, o en
les que el volum de mà d'obra prevista, entesa com a tal la suma dels dies de treball del total
dels treballadors, siguin superiors a 500, així com els que s'ha de realitzar en túnels, galeries,
conduccions subterrànies i preses.
Per tant, el present Estudi de Seguretat i Salut estableix que, mentre es construeixi
l'obra del “DOCUMENT FINAL DEL PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA CARRETERA DE
RUBÍ, ENTRE LA CARRETERA DE MONTCADA I EL CARRER BALDRICH” a Terrassa, les
previsions respecte a prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, així com els
derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les
instal.lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors, així com els derivats dels
treballs de reparació, conservació i manteniment una vegada finalitzades les obres, seguint
les directrius del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel que s'estableix l'obligatorietat
de la inclusió d'un Estudi de seguretat i salut en els projectes d'edificació i obres públiques,
sempre que no es compleixi cap de les hipòtesis de l'article 4 de l'esmentat Reial Decret.
L'Estudi de Seguretat i Salut, basat en les obligacions reglamentàries específiques en
el marc de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, servirà per a donar unes
directrius bàsiques als contractistes que realitzaran les obres per a elaborar el Pla de
seguretat i salut en el treball, on es desenvoluparan les prevencions previstes en aquest
Estudi segons els sistemes d'execució de les obres de cada contractista. Aquest Pla s'haurà
d'aprovar, sota el control de la Direcció Facultativa i d'acord amb el R.D. 1627/1997, abans
de l'inici de les obres, deixant una copia del mateix a l'obra a disposició dels treballadors.
Correspondrà als contractistes que realitzaran les obres enviar una copia de l'esmentat Pla,
previament aprovat, a les oficines de l'Inspecció del Treball i Seguretat Social corresponents.

1.2. NORMATIVA:
"Disposicions mínimas de seguretat i salut en les obres de construcció"
R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre.
"Llei de prevención de riesgos laborales"
Llei 31/1995, de 8 de novembre
"Reglament de servicios de prevención"
R.D. 39/1997, de 17 de gener.
"Disposicions mínimas de seguretat i salut en los lugares de treball"
R.D. 486/1997, de 14 d'abril.
"Disposicions mínimas en materia de señalización de seguretat i salut en el treball"
R.D. 485/1997, de 14 d'abril.
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"Disposicions mínimas de seguretat i salut para la utilización por los trabajadores de los
equipos de treball"
R.D. 1215/1997, de 18 de juliol.
"Disposicions mínimas de seguretat i salut relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual".
R.D. 773/1997, de 30 de maig.

1.3. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA.

1.3.1. Descripció de l'obra i situació.
El tram objecte d’aquest projecte d’urbanització queda comprès entre la carretera de
Montcada, al nord, i l’encreuament amb el carrer Baldrich, al sud. Té una longitud de dúns
600 metres, una amplada de 12,40 m (voreres i calçada) en tot el seu recorregut fins que
arriba al carrer Prim, on s’eixampla per l’existència de la Plaça de la Terrassa Industrial a
oest, i adquireix una amplada de 15 metres (comptant vorera est i calçada).
S’inclou també en l’àmbit d’actuació la urbanització dels carrers Escudé i Navas de
Tolosa entre la carretera de Rubí i el carrer de Vallparadís, així com la cruïlla entre el carrer
Prim i el carrer de Vallparadís. El tram del carrer Escudé entre la carretera de Rubí i el carrer
de Vallparadís té una longitud de 78 m i una amplada de façana a façana de 9 metres. El
tram del carrer Navas de Tolosa entre la carretera de Rubí i el carrer de Vallparadís té una
longitud de 90m i una amplada de façana a façana variable, d’uns 9 metres.
Les actuacions de reurbanització preveuen modificar la secció del vial disminuint
l’amplada de la calçada de la Ctra. de Rubí i inclou els capítols de demolicions, sanejament,
paviment de calçada i parcialment el paviment de voreres del carrer de Navas de Tolosa, del
carrer d’Escudé i de l’encreuament entre els carrers Prim i Vallparadís, així com pavimentació
de voreres, enllumenat, aigua, telefonia, fibra òptica, semaforització, reg, electricitat,
jardineria, mobiliari urbà, I senyalització horitzontal i vertical per a la totalitat de l’àmbit del
projecte.

1.3.2. Termini d'execució i mà d'obra.
- Termini d'execució :
El termini d'execució de les obres es preveu que serà d’ONZE (11) MESOS.
- Mà d'obra prevista : Es preveu un nombre de persones màxim diari de quinze(15)
treballadors.
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1.3.3. Pressupost
El pressupost d’execució material del projecte d’urbanització de la Carretera de Rubí, entre la
Carretera de Montcada i el carrer Baldrich, és de 697.676,71 €.
.
El pressupost d’execució per Contracte, abans d’IVA és de 830.235,28 €
El pressupost d’Execució per contracte, IVA de 21% inclós, és de 1.004.584,69 €.

1.3.4. Interferències i serveis afectats.
- Interferències :
La interferència principal serà la dels vehicles de l'obra amb la circulació vial ordinària, pel que
fa referència al transport ocasional de materials i equips.
- Serveis Afectats :
Clavegueram.- El projecte d’intervenció a la xarxa de clavegueram-zona C, haurà implantat
xarxa separativa de clavegueram a la Ctra. De Rubí. A la resta de l’àmbit, existeix una
única xarxa de clavegueram (veure serveis afectats).
Telefonia.- Actualment existeix xarxa de telefonia aèria. El projecte preveu soterrar-la entre els
carrers de Torres i Bages i Baldrich, eliminant els creuaments aeris existents.
Telecomunicacions.- Actualment existeix xarxa de telecomunicacions soterrada perimetral i
amb creuaments que s´ha de tenir en compte. (veure serveis afectats). El projecte
preveu l’instal.lació de xarxa a la vorera est de la Ctra. De Rubí i a la nord del Carrer
Navas de Tolosa.
Electricitat.- Existeix xarxa de M.t. i B.T. soterrada i creuaments de carrer (veure serveis
afectats).. Es preveu actuar sobre les línies de baixa tensió, eliminant línies aèries.
Aigua Potable.- Actualment existeix una xarxa d’aigua potable en tot el Sector. El projecte
preveu refer la xarxa de la Ctra. de Rubí, Navas de Tolosa i Escudé, conjuntament amb
Mina Pública d’Aigües de Terrassa.
Gas.- Actualment existeix xarxa de Gas Natural en el sector (veure serveis afectats).
Enllumenat Públic.- Existeix xarxa aèria amb pals de fusta i creuaments de carrers (veure
serveis afectats). El projecte preveu refer-la de bell nou.
Semàfors.- Es referà la semaforització de les cruïlles de ctra. De Rubí amb Torresi Bages,

Document final del Projecte d’Urbanització de la carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich
Estudi de Seguretat I Salut

amb Prim I amb ctra. de Montcada.

1.3.5. Enumeració dels processos i programació.
1.3.5.1. Enderrocs i moviment de terres :
-

Tall i demolició de paviment asfàltic.
Arrencada i demolició de voreres i vorades.
Excaveció de rases i pous.
Càrrega i transport de terres i runes a l’abocador
Terraplenat i piconatge de rases i pous
Terraplenat i piconatge de l’esplanada amb terres d’excavació i préstec.

1.3.5.2. Xarxes de serveis :
-

Obertura de cales de localització de serveis existents
Obertura de rases
Col.locació de les noves canonades, protegides i senyalitzades.
Formació de pericons
Reblert i piconatge de rases
Transport de terres i runes sobrants a l’abocador
Col.locació d’elements visibles
Posta en Servei. Connexió a xarxes existents.

1.3.5.3. Pavimentació :
-

Encintat de vorades de formigó i guals de vianants
Obertura de rases per a canalitzacions en calçada.
Formació de rigoles
Estesa d’aglomerat asfàltic
Pavimentació de les voreres

Per a l'execució de les obres descrites caldrà preveure que en tot moment s’hauran de
mantenir uns espais destinats a circulació peatonal tant al llarg del vial com en els accessos
a les diferents edificacions. Aquests espais hauran de presentar en tot moment i en tot el seu
recorregut un acabat superficial sensiblement planer i haurà de ser prou còmode per a
caminar-hi, fins i tot per a persones amb limitacions físiques.
També caldrà tenir en compte que caldrà mantenir la circulació rodada sempre que
sigui possible, amb accessos a les entrades de vehicles de les parcel·les.
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Els obstacles que hi puguin haver quedaran degudament senyalitzats (tanques,
balises, etc) i protegits (planxes).

vorades i rigoles que separen els dos espais indicats. També retira tots els elements
superificials que es remodelen, desplacen o substitueixen.

1.3.5.4.- Senyalització :

El moviment de terres correspondrà principalment a l’obertura de les rases per a la
col·locació dels serveis. Posteriorment es realitzarà el repàs i piconatge de la rasa, i el seu
reblert amb sorra i material tolerable o precedent de la pròpia excavació.

-

Senyalització pròpia de les obres
Retirada de senyals existents
Senyalització vertical (senyals de tràfic)
Reposició de paviments existents
Senyalització horitzontal (marques vials)

La seva execució es farà en dues etapes : una de senyalització de les pròpies obres
(mentre es faci el replanteig), i una segona, un cop acabada la calçada (senyalització
horitzontal i vertical).

1.3.5.5. Instal.lacions sanitàries d'obra :
A banda dels processos de construcció, s'ha de comptar amb les instal.lacions
provisionals de serveis sanitaris, menjadors, vestidors i farmaciola que seran d'ús exclusiu
durant les obres. A realitzar abans d'iniciar-se les mateixes.
Elsl vestuaris seran a base d’un mòdul prefabricat de superfície segons el número de
treballadors, amb penjadors, seients i calefacció (segons plec de condicions). Els serveis
sanitaris es composaran d’un mòdul amb dutxes, amb aigua calenta i aixetes (segons plec de
condicions). Els vàters tindran com a mínim dues cabines. Els menjadors estaran formats per
un mòdul prefabricat, i al seu interior, una taula adeint a les necessitats del nombre de
treballadors que intervinguin a l’obra, amb bancs o seients individuals i calefacció.
A més d’aquestes instal.lacions, els treballadors disposaran a l’obra d’una farmaciola
d’emergència.

B) Riscs d’accident :
-

Desprendiments en general.
Projeccions d’elements a demoldre.
Col.lapses de les runes.
Atropellament, col.lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per maquinària
i vehicles.
Atrapaments de persones per maquinària i vehicles.
Cops de/o contra objectes.
Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell.
Caigudes d’objectes sobre els treballadors.
Ferides produïdes per manipulació d’objectes punxants i/o tallants.
Riscos derivats dels treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses.
Problemes de circulació interna pel mal estat dels camins d’accés o circulació.
Erosions i contusions en manipulació d’eines i materials.
Projecció de partícules als ulls.
Dermatitis per ciment.
Contactes elèctrics directes.
Incendis o explossions.
Pols.
Soroll.
Vibracions.
Sobreesforços.
Altres.
C) Normes o mesures preventives:

1.4. DEFINICIÓ DELS RISCS I LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ.
1.4.1. Riscs professionals.
1.4.1.1. Enderrocs i moviment de terres :
A) Descripció dels treballs :
El projecte inclou l’enderroc de tots els elements superficials que es remodelen:
paviment asfàltic a calçada, enrajolats de panot amb la seva base de formigó a voreres, i les
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-

Encintat i vigilància de tota l'obra
Prohibició de pas al personal aliè a l'obra.
Utilització de totes les proteccions.
Prohibició d'execució de qualsevol altre procés a la zona d'influència.
Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada.
Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus
CE ‘ús obligatori a tota l’obra.
Es disposarà en un magatzem d’altres elements de protecció (ulleres, protectors
auditius, etc.) Per als visitants que accedeixin a zones de riscs.
El personal que realitzi tasques de demolicions i moviment de terres serà especialista
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en aquestes feines.
Abans de començar els treballs s’inspeccionarà el tall per a detectar possibles
problemes d’estabilitat del terreny.
El front d’excavació realitzat mecànicament no pujarà més d’un metre per damunt del
braç de la màquina.
Prohibició d’emmagatzematge de materials o terres a menys de 2 metres del talús.
Es netejarà el front de l’excavació dels materials que puguin presentar risc de
desprendiment.
El front i paraments verticals d’una excavació serà inspeccionat al començar i acabar
les tasques per una persona autoritzada, que assenyalarà els punts que s’han
d’arreglar
El sanejament de terres o pedres amb palanca es farà amb la subjecció d’un cinturó
de seguretat anellat a un punt fort.
Es senyalitzarà amb una línia la distància mínima de seguretat d’aproximació al talús
d’una excavació que serà sempre superior a 2 metres.
La coronació del talús permanent al que hagin d’accedir persones, es protegirà amb
barana rígida de 90 cm, col.locada com a mínim a dos metres.
L’accés o aproximació a una distància inferior als dos metres de la coronació d’un
talús sense protegir, es farà lligat amb cinturó de seguretat.
Es suspendran les tasques quan el talús no tingui les condicions d’estabilitat definides
per la Direcció Facultativa.
S’inspeccionaran per una persona autoritzada les entibacions abans d’autoritzar l’inici
de treballs al costat del talús.
Es paralitzaran les tasques quan els apuntalaments presentin dubtes d’estabilitat.
Abans de començar les tasques, es reforçaran.
És prohibit treballar al costat de pals de llum, telèfon, etc., sense que es pugui garantir
la seva estabilitat.
Es sanejarà el terreny d’arbres, matolls, etc. quan les seves arrels quedin
descobertes.
Es controlaran els moviments del tereny, col.locant els testimonis necessaris.
Es col.locaran xarxes tibants als talussos per evitar el risc d’esllevissament.
Prohibició de romandre al costat del talús abans de ser sanejat.
Control de les maniobres de càrrega i descàrrega dels camions per persona
autoritzada.
Creació d’una zona de no aproximació a la coronació del talús d’un mínim de 3 metres
per a vehicles lleugers i de 4 metres per als pesats.
Distingir clarament entre l’accés a l’obra de vianants i de maquinària i camions, per
evitar el isc d’atropellaments. Si això no és possible, es col.locarà una barrera de
separació entre els dos accessos.

-

- No permeti l’accés de persones alienes, i menys el seu ús.
- No guardi a la màquina combustible, draps o material inflamable
- No aixequi el tap del radiador quan estigui calent
- Col.loqui els tacs d’immobilització abans d’alliberar els frens.
Abans de començar la feina, comprovi el correcte funcionament dels comandaments.
Treballi còmodament. Ajusti el seu seient.
Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al voltant de la
màquina.
És prohibit deixar la màquina en marxa.
És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina.
Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere
És prohibit romandre o treballar al costat de la maquinària de moviment de terres.
Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans d’accionament
pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de manteniment.
Els vehicles portaran d’una forma visible, la càrrega màxima permesa. És prohibit de
sobrecarregar-los
És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar aquesta
un nombre de persones superior als seients disponibles.
Cada equip de càrrega serà dirigit per un cap d’equip que coordinarà les maniobres.
Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels camions, per evitar
l’aixecament de pols.
Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l’interior de l’obra, per tal
d’evitar el risc d’interferències.
S’instal.laran als talussos de vessament, topalls sòlids de limitació de recorregut, a les
distàncies assenyalades als plànols.
Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada.
Els vehicles disposaran de cabina antibolcada.
Els vehicles disposaran d’assegurança de responsabilitat civil il.limitada.
Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la cabina,
a l’interior de l’obra.
S’establirà a tota l’obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d’aquest tipus
de treballs.
Utilització de totes les proteccions per part dels treballadors.
Control del trànsit de sortida de l’obra.
Control de trànsit de vehicles a l’interior de l’obra.
Tanques de protecció.
Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2.

D) Equips de protecció individual (EPI) :
- Es donarà la següent normativa als operaris de les màquines i vehicles :
- Porta una màquina perillosa. Condueixi amb precaució.
- Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades
- No accedeixi a la màquina pujant per llocs que no pertoquen
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-

Granota de treball.
Casc de seguretat de polietilè per a totes les persones que participen en l'obra,
incluïts els visitants.
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Protectors auditius.
Botes de seguretat.
Botes de seguretat impermeables.
Ulleres contra impactes i antipols.
Caretes antipols.
Protectors auditius.
Guants de cuir.
Guants de goma o PVC.
Cinturó antivibratori.
E) Proteccions col.lectives :
- Cinta de balissament per a acotació de l’àrea de treball.
- Baranes de limitació i protecció.
- Senyals acústiques i lluminoses d'avís de maquinària.
- Senyals de seguretat.
- Senyals de tràfic.
- Senyals òptiques de marxa enrere vehicles.
- Topalls o desplaçament de vehicles.
- Extintors portàtils.

1.4.1.2. Clavegueram:
A) Descripció dels treballs :
Les accions en aquest capítol es limitaran bàsicament a la disposició de nous embornals o
reubicació dels existents.
Abans de procedir a l’excavació de rases, es realitzaran les cales necessàries per a la
localització de serveis existents i clavegueres.
A continuació es procedirà a l’excavació de les rases amb mitjans mecànics. Un cop obertes
les rases, es col.locaran les noves canonades, a base de tubs de polietilè corrugat de doble
paret i classe SN4, protegits amb anell de formigó, i terraplenat fins a caixa de paviment.
Els nous embornals seran executats « in situ o prefabricats»sifònics de formigó de 70x30x
cm i alçada variable, assentats sobre llit de formigó, amb bastiments i reixes de fosa gris.
La connexió d’aquests embornals a la xarxa de clavegueram, es farà amb tubs de polietilè,
assentats sobre un llit de formigó, recoberts fins a mig tub i argollats amb formigó, amb la
part proporcional d’acoblaments.
Un cop col.locades les canonades i protegides amb sorra es procedirà al rebliment i
piconatge de les rases, amb terres tolerables o procedents de la pròpia excavació i en
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tongades de 25 cm i compactades al 95% del PM.
B) Riscs d’accident :
-

Atropellament, col.lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per maquinària
i vehicles.
Atrapaments de persones per maquinària i vehicles.
Trencament del maquinet elevador.
Cops de/o contra objectes.
Talls.
Caigudes a diferent alçada.
Caigudes al mateix nivell.
Caigudes d'objectes sobre els treballadors.
Inundacions.
Esquitxos.
Projecció de partícules als ulls.
Atropellaments per bastides mòbils o plataformes.
Inhalació de productes tòxics.
Mareigs
Pudor.
Atac de rates.
Claustrofòbia.
Asfíxia.
Caiguda de talussos.
Riscos derivats dels treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses.
Erosions i contusions en manipulació d’eines i materials
Dermatitis per ciment.
Els derivats de les interferències amb serveis afectats (contactes elèctrics, explossió
de gas, etc.)
Intoxicació per gasos.
Infeccions per treballs fets a prop del clavegueram en servei.
Ofegaments.
Soroll.
Vibracions.
Sobreesforços.
Incendis o explossions.
Altres
C) Normes o mesures preventives :

-

Encintat i vigilància de tota l'obra.
Utilització de totes les proteccions.
Il.luminació interior amb portàtils estancs antihumitat a 24 V.
Prohibició d'execució de qualsevol altre procés a la zona d'influència.
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Treballs sota supervisió de persona responsable i especialitzada.
Senyalització de l’obra.
Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus
CE ‘ús obligatori a tota l’obra.
Es disposarà en un magatzem d’altres elements de protecció (ulleres, protectors
auditius, etc.) Per als visitants que accedeixin a zones de riscs.
El personal que realitzi tasques a les rases serà especialista en aquestes feines.
Comprovació de nivells freàtics.
Apuntalament de les cales i rases.
Estrebament de rases i cales.
L’accés o sortida de les rases i pous es farà per una escala sòlida, lligada a la part
superior de la rasa o del pou, amb sabates antilliscants. L’escala sobresortirà de la
coronació de la rasa o del pou, almenys, un metre.
Es prohibeixen els aplegaments en un cercle d’almenys dos metres de la coronació de
la rasa.
Quan la fondària de la rasa sigui superior a 1.5 metres, es recolzarà el perímetre per
tal d’evitar l’esllavissament.
Quan la fondària de la rasa sigui superior a 2 metres, es col.locarà una barana sòlida
de 90 cm d’alçada, amb passamans, llistó intermedi i entornpeu, a una distància
mínima de 2 metres de la coronació.
Si el director de l’obra ho considera necessari, s’estendrà a la superfície un gunitat
temporal per a la consolidació dels talussos.
Es controlarà l’estat dels talussos situats a les proximitats de camins transitats per
vehicles, especialment si s’han d’utilitzar martells pneumàtics, compactadores
vibrants, o passos de maquinària de moviment de terres.
S’esgotaran immediatament les aigües que aflorin o entrin a l’interior de les rases, per
tal d’evitar l’alteració de l’estabilitat dels talussos.
Després d’una interrupció dels treballs, es revisaran els recolzaments de les rases.
Els tubs de les conduccions es col.locaran en una superfície horitzontal, damunt de
jaços de taulons de fusta, limitats per peus drets per tal d’evitar el risc
d’esllevissament.
Els pous i les rases s’estintolaran per evitar riscs d’esllevissaments.
És prohibit romandre en solitari a l’interior de pous o galeries.
Es vigilarà l’existència de gasos nocius. Si es detectessin, es desallotjarà
immediatament per tal d’evitar el risc d’intoxicació o d’explossió.
Si es detectessin gasos nocius, s’empraran equips de respiració autònoma o
semiautònoma.
Als primers símptomes de mareig, s’avisarà als companys i es sortirà immediatament
a l’exterior, i es posarà en coneixement de la Direcció d’obra.
Per evitar sobrecàrregues, els materials es disposaran a un mínim de 2 m.
Es donarà la següent normativa als operaris de les màquines i vehicles :
- Porta una màquina perillosa. Condueixi amb precaució.
- Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades
- No accedeixi a la màquina pujant per llocs que no pertoquen
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- No permeti l’accés de persones alienes, i menys el seu ús.
- No guardi a la màquina combustible, draps o material inflamable
- No aixequi el tap del radiador quan estigui calent
- Col.loqui els tacs d’immobilització abans d’alliberar els frens.
- Abans de començar la feina, comprovi el correcte funcionament dels
comandaments.
-Treballi còmodament. Ajusti el seu seient.
- Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al voltant de la
màquina.
- És prohibit deixar la màquina en marxa.
- És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina.
- Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere
- Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans d’accionament
pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de manteniment.
- Els vehicles portaran d’una forma visible, la càrrega màxima permesa. És
prohibit de sobrecarregar-los
- És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar
aquesta un nombre de persones superior als seients disponibles.
- Cada equip de càrrega serà dirigit per un cap d’equip que coordinarà les
maniobres.
- Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels camions, per
evitar l’aixecament de pols.
- Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l’interior de l’obra, per tal
d’evitar el risc d’interferències.
- S’instal.laran als talussos de vessament, topalls sòlids de limitació de recorregut, a
les distàncies assenyalades als plànols.
- Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada.
- Els vehicles disposaran de cabina antibolcada.
- Els vehicles disposaran d’assegurança de responsabilitat civil il.limitada.
- Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la
cabina, a l’interior de l’obra.
- S’establirà a tota l’obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d’aquest
tipus de treballs.
- Utilització de totes les proteccions per part dels treballadors.
- Control del trànsit de sortida de l’obra.
- Control de trànsit de vehicles a l’interior de l’obra.
- Tanques de protecció.
- Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2.
D) Equips de protecció individual (EPI) :
-

Granota de treball.
Casc de seguretat de polietilè per a totes les persones que participen en l'obra,
incluïts els visitants.
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Botes de seguretat.
Botes altes de goma de seguretat.
Vestits d’aigua.
Roba impermeable.
Guants de goma o de PVC.
Cinturó de seguretat.
Ulleres de seguretat anticops.
Maniguets i polaines de cuir.
E) Proteccions col.lectives :
- Puntals i estreps.
- Cinta de balissament per a acotació de l’àrea de treball.
- Baranes de limitació i protecció.
- Senyals acústiques i lluminoses d'avís de maquinària.
- Senyals de seguretat.
- Senyals de tràfic.
- Senyals òptiques de marxa enrere vehicles.
- Topalls o desplaçament de vehicles.
- Extintors portàtils.

1.4.1.3. Pavimentació voreres i calçades:
A) Descripció dels treballs :
La secció del vial existent ve definida per dues voreres de 2,00 m, calçada de 8 m aprox (2
carrils de 4 m aprox.). La zona de pas de cotxes serà asfaltada, i s’executaran les noves
voreres.
El disseny i disposició de les voreres a reposar figura grafiada en els plànols de planta de
general.
Prèviament a l’execució de les voreres i la calçada, es procedirà a la localització de serveis
existents mitjançant cales.
En els carrers dels creuaments a remodelar, es procedirà primer a la demolició i arrencada
de paviments en voreres i vorades, i també de rigoles.
Les voreres, es pavimentaran amb peces de panot gris de 20x20X4 cm, o amb lloses de
formigó de 40x40x7 cm, segons ubicacions.. Els passos de vianants se senyalitzaran a base
de peces de panot gris ratllat de 20x20x4 cm, amb senyalització específica per a invidents,
segons normativa.
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A continuació, en els trams indicats al projecte, es procedirà al repàs, anivellat i piconatge de
la caixa de paviment, amb compactació al 95% del PM, i es procedirà a la formació de les
rigoles, sobre una base de formigó HM-20. Les rigoles seran de 30 cm d’amplada, amb
peces de morter de ciment de color blanc de 30x30x8 cm, col.locades amb morter mixt.
A continuació es col.locará una base de tot-u artificial de 40 cm de gruix amb compactació en
capes de 25, al 95% p.m.Sobre aquestes bases es disposarà primer una capa d'aglomerat
asfàltic en calent tipus G-20, amb àrids calcaris, en capa de base de 8 cm de gruix, i sobre
ella, una altra capa d'aglomerat “tipus D-12, de 6 cm de gruix en formació de la capa de
rodadura, procedint al mateix temps a l'anivellació de les tapes d’acord a la nova rasant.
B) Riscs d’accident :
-

Atropellament, col.lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per maquinària
i vehicles.
Atrapaments de persones per maquinària i vehicles.
Cops de/o contra objectes.
Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell.
Caigudes d’objectes sobre els treballadors.
Ferides produïdes per manipulació d’objectes punxants i/o tallants.
Riscos derivats dels treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses.
Problemes de circulació interna pel mal estat dels camins d’accés o circulació.
Erosions i contusions en manipulació d’eines i materials.
Contactes amb formigó.
Projecció de partícules als ulls.
Dermatitis per contacte amb ciment.
Els derivats de treballs amb ambients amb pols (afeccions respiratòries).
Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars.
Trepitjades sobre objectes punxants.
Contactes elèctrics directes.
Incendis o explossions.
Pols.
Soroll.
Vibracions.
Sobreesforços.
Altres.
C) Normes o mesures preventives :

-

Encintat i vigilància de tota l’obra.
Senyalització de l’obra.
Prohibició de pas al personal aliè a l’obra.
Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus
CE ‘ús obligatori a tota l’obra.
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Es disposarà en un magatzem d’altres elements de protecció (ulleres, protectors
auditius, etc.) Per als visitants que accedeixin a zones de riscs.
El personal que realitzi tasques de formació de voreres i paviments serà especialista
en aquestes feines.
Abans d’abocar el formigó directament des del camió formigonera, s’instal.laran
topalls allà on hagi de situar-se el camió.
Prohibició de col.locar les rodes del camió a menys de dos meres del límit de
l’excavació.
Prohibició de situar els operaris darrere del camió formigonera a la marxa enrere.
Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada.
Els vehicles disposaran de cabina antibolcada.
Els vehicles disposaran d’assegurança de responsabilitat civil il.limitada.
Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la cabina,
a l’interior de l’obra.
S’instal.laran baranes sòlides al front de l’excavació per protegir la maniobra de guia
de la canaleta.
Si es formigona amb cubilot, aquest no es carregarà per sobre de la càrrega màxima
admissible de la grua.
El cubilot portarà una línia horitzontal de color groc, indicativa del nivell d’ompliment,
de manera equivalent al pes màxim.
S’assenyalarà amb una línia al terra, les zones d’influència del cubilot.
L’obertura del cubilot es farà accionat la palanca, amb les mans protegides per guants
impermeables. La maniobra d’aproximacióes guiarà mitjançant senyals establertes o
telèfon autònom.
S’evitarà colpejar amb el cubilot, els encofrats i estintolaments.
El cubilot es guiarà amb cordes, per impedir cops o desequilibris a les persones.
Les zones de treball seran prou il.luminades. Si s’utilitzen portàtils, tindran alimentació
directa a 24 volts .
La il.luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb mànec
aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. L’energia elèctrica els alimentarà a 24
Volts
És prohibit connexionar cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització
de clavilles mascle-femella.
Les zones de treball es netejaran de deixalles diàriament.
Les deixalles es retiraran diàriament , per tal d’evitar el risc de trepitjades damunt de
materials.
S’establiran accessos segurs als talls. Són prohibits els ponts de menys de 3 taulons.
És prohibit gronxar les càrregues suspeses.
Els materials ceràmics, de formigó, prefabricats, etc. s’hissaran a les zones
d’emmagatzematge sense trencar els paquets que subministra el fabricant, per tal
d’evitar el risc de caiguda de la càrrega.
Els totxos, rajoles, paviments i peces soltes, s’hissaran ordenats en plataformes o
gàbies de transport, lligats o coberts per lones o xarxes, per evitar el risc de caiguda
de la càrrega.
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És prohibit hisar peces de gran tamany si bufa vent fort.
S’establirà a tota l’obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d’aquest tipus
de treballs.
- El tall de peces de pavimenmt s’executarà en via humida per tal d’evitar lessions pel
fet de treballar en atmosferes pulvurulentes.
- Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats, damunt de
calaixos, fermament lligats per evitar accidents causats pel vessament de la càrega.
- Les caixes o paquets de pavimengt mai no es disposaran de manera que obstaculitzin
els llocs de pas, per tal d’evitar accidents causats per ensopegades.
- Quan un lloc de pas estigui en fase de pavimentació, es tancarà l’accés i s’indicaran
itineraris alternatius.
- Es donarà la següent normativa als operaris de les màquines i vehicles :
- Porta una màquina perillosa. Condueixi amb precaució.
- Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades
- No accedeixi a la màquina pujant per llocs que no pertoquen
- No permeti l’accés de persones alienes, i menys el seu ús.
- No guardi a la màquina combustible, draps o material inflamable
- No aixequi el tap del radiador quan estigui calent
- Col.loqui els tacs d’immobilització abans d’alliberar els frens.
- Abans de començar la feina, comprovi el correcte funcionament dels
comandaments.
-Treballi còmodament. Ajusti el seu seient.
- Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al
voltant de la màquina.
- És prohibit deixar la màquina en marxa.
- És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina.
- Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de
marxa enrere
- Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans
d’accionament pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de
manteniment.
- Els vehicles portaran d’una forma visible, la càrrega màxima
permesa. És prohibit de sobrecarregar-los
- És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i
ocupar aquesta un nombre de persones superior als seients disponibles.
- Cada equip de càrrega serà dirigit per un cap d’equip que
coordinarà les maniobres.
- Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes dels
camions, per evitar l’aixecament de pols.
- Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l’interior de
l’obra, per tal d’evitar el risc d’interferències.
- S’instal.laran als talussos de vessament, topalls sòlids de limitació de
recorregut, a les distàncies assenyalades als plànols.
- Les maniobres seran guiades per una persona autoritzada.
-
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- Els vehicles disposaran de cabina antibolcada.
- Els vehicles disposaran d’assegurança de responsabilitat civil il.limitada.
- Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la
cabina, a l’interior de l’obra.
- S’establirà a tota l’obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis
d’aquest tipus de treballs.
- Utilització de totes les proteccions per part dels treballadors.
- Control del trànsit de sortida de l’obra.
- Control de trànsit de vehicles a l’interior de l’obra.
- Tanques de protecció.
- Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2.
D) Equips de protecció individual (EPI) :
-

Granota de treball.
Casc de seguretat de polietilè per a totes les persones que participen en l'obra,
incluïts els visitants.
Protectors auditius.
Botes de seguretat.
Ulleres contra impactes i antipols.
Caretes antipols.
Guants de cuir.
Guants de goma o PVC.
Roba impermeable.

.
També es preveu la retirada i la recol.locació en la nova ubicació que li correspongui,
de senyals de tràfic existents, incloent el tall dels suports, l’eliminació de la
fonamentació, la col.locació sobre nous suports, la reposició dels paviments afectats i
el transport a l’abocador dels residus originats.
B) Riscs d’accident :
- Atropellament, col.lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per
maquinària i vehicles.
- Atrapaments de persones per maquinària i vehicles.
- Cops de/o contra objectes.
- Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell.
- Caigudes d’objectes sobre els treballadors.
- Ferides produïdes per manipulació d’objectes punxants i/o tallants.
- Riscos derivats dels treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses.
- Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars.
- Erosions i contusions en manipulació d’eines i materials.
- Projecció de partícules als ulls.
- Contactes elèctrics.
- Cremades.
- Sobreesforços.
- Altres.
C) Normes o mesures preventives :

E) Proteccions col.lectives :
- Cinta de balissament per a acotació de l’àrea de treball.
- Baranes de limitació i protecció.
- Senyals acústiques i lluminoses d'avís de maquinària.
- Senyals de seguretat.
- Senyals de tràfic.
- Senyals òptiques de marxa enrere vehicles.
- Topalls o desplaçament de vehicles.
- Extintors portàtils.

1.4.1.4. Senyalització:
A) Descripció dels treballs :
La senyalització consistirà bàsicament en la dotació de les marques vials del paviment
(línies, passos de vianants, fletxes, stop, etc.), que es faran amb pintura acrílica o de
dos components en fred segons ubicació
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- Encintat i vigilància de tota l’obra.
- Senyalització de l’obra.
- Prohibició de pas al personal aliè a l’obra.
- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus
CE ‘ús obligatori a tota l’obra.
- El personal que realitzi tasques de senyalització serà especialista en aquestes
feines.
- Control de les maniobres de càrrega i descàrrega dels camions per persona
autoritzada.
- Es donarà la següent normativa als operaris de les màquines :
- Porta una màquina perillosa. Condueixi amb precaució.
- Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades
- No accedeixi a la màquina pujant per llocs que no pertoquen
- No permeti l’accés de persones alienes, i menys el seu ús.
- No guardi a la màquina combustible, draps o material inflamable
- No aixequi el tap del radiador quan estigui calent
- Col.loqui els tacs d’immobilització abans d’alliberar els frens.
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- Abans de començar la feina, comprovi el correcte funcionament dels
comandaments.
-Treballi còmodament. Ajusti el seu seient.
- Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al voltant de la
màquina.
- És prohibit deixar la màquina en marxa.
- És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina.
- Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere
- Prohibició de romandre o treballar al costat de la maquinària de moviment de terres.
- Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans d’accionament
pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de manteniment.
- Els vehicles portaran d’una forma visible, la càrrega màxima permesa. És prohibit de
sobrecarregar-los
- És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar aquesta
un nombre de persones superior als seients disponibles.
- Es senyalitzaran els accessos i camins dels vehicles a l’interior de l’obra, per tal
d’evitar el risc d’interferències.
- Els vehicles disposaran de cabina antibolcada.
- Els vehicles disposaran d’assegurança de responsabilitat civil il.limitada.
- Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la
cabina, a l’interior de l’obra.
- És prohibit gronxar les càrregues suspeses.
- És prohibit hisar peces de gran tamany si bufa vent fort.
- S’establirà a tota l’obra una senyalització de seguretat, dels riscs propis d’aquest
tipus de treballs.
- Les zones de treball es netejaran de deixalles diàriament.
- Les deixalles es retiraran diàriament , per tal d’evitar el risc de trepitjades damunt de
materials.
- És prohibit connexionar cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització
de clavilles mascle-femella.
- Utilització de totes les proteccions per part dels treballadors.
- Control del trànsit de sortida de l’obra.
- Control de trànsit de vehicles a l’interior de l’obra.
- Tanques de protecció.
- Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2.

- Caretes antipols.
- Guants de cuir.
- Roba impermeable.
- Bossa portaeines.
E) Proteccions col.lectives :

-

- Cinta de balissament per a acotació de l’àrea de treball.
- Baranes de limitació i protecció.
- Senyals acústiques i lluminoses d'avís de maquinària.
- Senyals de seguretat.
- Senyals de tràfic.
- Senyals òptiques de marxa enrere vehicles.
Extintors portàtils.

1.4.1.5. Remodelació de serveis:
A) Descripció dels treballs :
Està previst actuar sobre els diferents serveis existents, amb diferents graus
d’afectació
.
Enllumenat públic: Es projecta una nova xarxa, amb substitució de l’existent, col·locant-la
només en la vorera oest.
Aigua potable: remodelació de la xarxa, segons indicació d’Aigües de Terrassa., aprofitant la
present actuació per renovar les canonades existents en alguns trams. Concretament ara
existeixen unes canonades de fibrociment que no es retiraran, però es realitzarà l’estesa
d’una nova xarxa.
Telefonia i telecomunicacions: Es construirà una nova xarxa de telecomunicacions, i
s’actuara puntualment sobre la xarxa telefònica existent, retirant els pals emplaçats entre el
carrer Baldrich i Torras i Bages i en aquest tram es realitzarà el soterrament de les línies;
també realitzarà el grapat a façana en alguns punts on els cables discorren aeris, i es
procedirà a modificar els creuaments en alguns punts

D) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Casc de seguretat de polietilè per a totes les persones que participen en l'obra,
incluïts els visitants.
- Botes de seguretat.
- Botes de goma amb puntera reforçada i plantilla d’acer.
- Ulleres contra impactes i antipols.
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Semaforització: Es col·locaran els nous semàfors necessaris segons els sentits de circulació,
que seran del mateix model que els existents a la resta de la ciutat, d’acord amb els criteris
del Servei de Via Pública
Electricitat: es remodela la xarxa existent, eliminant creuaments aeris i soterrant detrminats
trams, segons estudis d’endesa.
B) Riscs d’accident :
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- No permeti l’accés de persones alienes, i menys el seu ús.
- No guardi a la màquina combustible, draps o material inflamable
- No aixequi el tap del radiador quan estigui calent
- Col.loqui els tacs d’immobilització abans d’alliberar els frens.
- Abans de començar la feina, comprovi el correcte funcionament dels comandaments.
-Treballi còmodament. Ajusti el seu seient.
- Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al voltant de la
màquina.
- És prohibit deixar la màquina en marxa.
- És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina.
Els vehicles disposaran de senyals acústiques i lluminoses de marxa enrere
- Prohibició de romandre o treballar al costat de la maquinària de moviment de terres.
- Els vehicles es revisaran periòdicament, en especial els òrgans d’accionament
pneumàtic. Aquestes revisions es faran constar en el llibre de manteniment.
- Els vehicles portaran d’una forma visible, la càrrega màxima permesa. És prohibit de
sobrecarregar-los
- És prohibit el transport de personal fora de la cabina de conducció i ocupar aquesta
un nombre de persones superior als seients disponibles.
- Cada equip de càrrega serà dirigit per un cap d’equip que coordinarà les maniobres.
- Els vehicles disposaran de cabina antibolcada.
- Els vehicles disposaran d’assegurança de responsabilitat civil il.limitada.
- Els conductors de qualsevol vehicle portaran casc de seguretat al baixar de la
cabina, a l’interior de l’obra.
- S’establiran accessos segurs als talls. Són prohibits els ponts de menys de 3 taulons.
- Les zones de treball es netejaran de deixalles diàriament.
- Les deixalles es retiraran diàriament , per tal d’evitar el risc de trepitjades damunt de
materials.
- És prohibit connexionar cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització
de clavilles mascle-femella.
- Utilització de totes les proteccions per part dels treballadors.
- Control del trànsit de sortida de l’obra.
- Control de trànsit de vehicles a l’interior de l’obra.
- Tanques de protecció.
- Compliment de la normativa esmentada en el punt 1.2.

- Desprendiments en general.
- Atropellament, col.lisions, cops, bolcades i falses maniobres causades per
maquinària i vehicles.
- Atrapaments de persones per maquinària i vehicles.
- Cops de/o contra objectes.
- Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell.
- Caigudes d’objectes sobre els treballadors.
- Ferides produïdes per manipulació d’objectes punxants i/o tallants.
- Riscos derivats dels treballs fets amb condicions atmosfèriques adverses.
- Els derivats de treballs en ambients amb pols.
- Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars.
- Erosions i contusions en manipulació d’eines i materials.
- Projecció de partícules als ulls.
- Electrocució
- Contactes elèctrics.
- Cremades.
- Soroll.
- Vibracions.
- Sobreesforços.
- Altres.
C) Normes o mesures preventives :
- Encintat i vigilància de tota l’obra.
- Senyalització de l’obra.
- Prohibició de pas al personal aliè a l’obra.
- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus
CE ‘ús obligatori a tota l’obra.
- Es disposarà en un magatzem d’altres elements de protecció (ulleres, protectors
auditius, etc.) Per als visitants que accedeixin a zones de riscs.
- El personal que realitzi tasques d’instal.lació de la xarxa de mitja i baixa tensió serà
especialista en aquestes feines.
- Prohibició de treballar al costat de pals de llum, telèfon, etc., sense que es pugui
garantir la seva estabilitat.
- Control de les maniobres de càrrega i descàrrega dels camions per persona
autoritzada.
- Distingir clarament entre l’accés a l’obra de vianants i de maquinària i camions, per
evitar el isc d’atropellaments. Si això no és possible, es col.locarà una barrera de
separació entre els dos accessos.
- Es donarà la següent normativa als operaris de les màquines o vehicles :
- Porta una màquina perillosa. Condueixi amb precaució.
- Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades
- No accedeixi a la màquina pujant per llocs que no pertoquen
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D) Equips de protecció individual (EPI) :
-

Granota de treball.
- Casc de seguretat de polietilè per a totes les persones que participen en l'obra,
incluïts els visitants.
- Botes de seguretat.
- Ulleres contra impactes i antipols.
- Caretes antipols.
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- Guants de cuir.
- Guants de goma o PVC.
- Roba impermeable.
- Bossa portaeines.
E) Proteccions col.lectives :
- Cinta de balissament per a acotació de l’àrea de treball.
- Baranes de limitació i protecció.
- Senyals acústiques i lluminoses d'avís de maquinària.
- Senyals de seguretat.
- Senyals de tràfic.
- Senyals òptiques de marxa enrere vehicles.
- Topalls o desplaçament de vehicles.
- Extintors portàtils.

1.4.2. Riscs professionals derivats de la maquinària.
1.4.2.1. Maquinària en general :

antiatrapaments.
- Les màquines de funcionament irregular o avariades es retiraran immediatament per
a la seva reparació.
- Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d’avís
amb el rètol de MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR.
- És prohibida la manipulació i operacions d’ajust o de manteniment de les màquines
al personal no especialitzat a la màquina objecte de la reparació.
- Per tal d’evitar la posada en marxa de la màquina avariada, es bloquejaran els
comandaments d’arrencada i en el seu cas, els fusibles elèctrics.
- Només es permetrà utilitzar la maquinària al personal autoritzat per escrit.
- Els ganxos dels aparells d’hissar romandran lliures de càrregues en els moments de
descans.
- Els maquinistes tindran sempre sota el seu control visual les càrregues suspeses,
per tal d’evitar els accidents per manca de visibilitat en la trajectòria de la càrrega.
- Si el maquinista no pogués controlar tota la trajectòria de la càrrega, es suplirà
aquesta mancança mitjançant senyalistes.
- És prohibit romandre sota la trajectòria de les càrregues suspeses.
- Els aparells d’hisar a emprar en aquesta obra tindran limitador de recorregut del
carro i els ganxos.
- És prohibit l’hissat o transport de persones a l’interior de gàbies, cubilots, etc.

A) Riscs d’accident :

C) Equips de protecció individual (EPI) :

- Bolcades.
- Enfonsaments.
- Cops.
- Formació d’atmosferes agressives o molestes.
- Soroll.
- Explossions i incendis.
- Atropellaments.
- Caigudes a qualsevol nivell.
- Atrapaments.
- Talls.
- Projeccions.
- Contactes amb energia elèctrica.
- Altres.

- Granota de treball.
- Casc de seguretat de polietilè.
- Botes de seguretat.
- Guants de cuir.
- Guants de goma o de PVC.
- Guants aïllants a l’electricitat.
- Botes aïllants a l’electricitat.
- Davantals de cuir.
- Polaines de cuir.
- Maniguets de cuir.
- Ulleres de seguretat anticops.
- Faixa elàstica
- Faixa antivibratòria.
- Maniguets antivibratoris.
- Protectors auditius
- Altres.

B) Normes o mesures preventives :
- És prohibida la manipulació de qualsevol element d’una màquina accionada amb
energia elèctrica, sense desconnectar-la de la xarxa.
- Les parts mòbils d’accionament mecànic o elèctric tindràn carcassa protectora
antiatrapament.
- Els cargols accionats mecànica o elèctricament tindran carcasses protectores
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1.4.2.2. Maquinària de moviment de terres :
A) Riscs d’accident :
- Bolcades.
- Enfonsaments.
- Atropellaments.
- Caigudes a qualsevol nivell.
- Atrapaments.
- Projeccions.
- Esllevissament deterres a cotes inferiors.
- Els derivats de les operacions de manteniment.
- Vibracions.
- Soroll.
- Pols ambiental.
- Esllevissament de terres i/o arbres damunt la màquina.
- Caigudes al pujar o baixar de la màquina.
- Trepitjades en mala posició.
- Altres.
B) Normes o mesures preventives :
- La maquinària de moviment de terres tindrà avisadors acústics i lluminosos de marxa
enrere, servofrens, fre de ma, retrovisors, pòrtic de seguretat i extintors de CO2.
- La maquinària de moviment de terres es revisarà diàriament, i es controlarà l’estat
del motor, sistema hidràulic, frens, direcció, llums, avisadors de marxa enrere,
transmissions i cadenes.
- És prohibit treballar o romandre al radi d’acció de la màquina.
- Al temps d’aturada de la maquinària, es senyalitzarà el seu entorn amb senyals de
PERILL, per tal d’evitar els riscs de fallida dels frens i l’atropellament a la posada en
marxa.
- S’instal.laran cartells d’avís del perill que suposa dormir a l’ombra de la maquinària.
- És prohibit treballar amb la maquinària a la proximitat de línies elèctriques abans de
la instal.lació de seguretat definida en aquest Pla, per a la protecció dels contactes
elèctrics.
- Si es produeix contacte amb línies elèctriques, el maquinista romandrà a la cabina
de la màquina i demanarà socors. Si fos necessari abandonar la cabina abans de
desconnectar la línia, s’inspeccionaran els pneumàtics per detectar la possibilitat de
no fer el pont elèctric amb el terreny. Si és possible el salt sense risc, el maquinista ho
farà amb tots dos peus junts, el més lluny possible, i sense tocar a la vegada la
màquina i el terreny.
- Les màquines amb contacte accidental amb línies elèctriques es senyalitzaran al seu
voltant cinc metres, i es passarà avís a la companyia per a efectuar el tall del
subministrament , per canviar sense riscs la posició de la màquina.
- A l’acabar la feina o a l’abandonar la màquina, es desconnectarà amb contacte amb
el terra, la cullera, pala, etc., el fre de ma posat, s’aturarà el motor i es treurà la clau,
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per tal d’evitar el risc de fallida del sistema hidràulic.
- Les passarel.les i graons d’accés per a la conducció o manteniment, romandran nets
de fangs i olis.
- És prohibit el transport de persones en les màquines de moviment de terres.
- És prohibit realitzar tasques de manteniment a la maquinària amb el motor en marxa.
- S’instal.laran topalls de seguretat a la coronació dels talussos, als que s’apropin les
màquines, per tal d’evitar el risc de caiguda de la màquina.
- És prohibit fer tasques de replanteig o medició als llocs on treballin les màquines.
- És prohibit l’aplegament de terres a menys de dos metres de la coronació de
l’excavació.
- Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un
mínim de dos metres, per tal d’evitar la caiguda de la màquina per sobrecàrrega dels
talussos.
- Es revisarà diàriament l’estat i la pressió dels pneumàtics de les màquines.
C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Roba impermeable.
- Casc de seguretat de polietilè.
- Ulleres de seguretat antipols.
- Careta facial.
- Botes de seguretat.
- Botes de goma.
- Guants de cuir per a la conducció.
- Guants de cuir per al manteniment.
- Protectors auditius
- Cinturó antivibratori.

1.4.2.3. Pala carregadora :
A) Riscs d’accident :
- Bolcades.
- Enfonsaments.
- Atropellaments.
- Atrapaments.
- Projeccions.
- Esllevissament de la màquina.
- Màquina sense control.
- Caiguda de la màquina per pendents.
- Topades amb altres vehicles.
- Contacte amb línies elèctriques.
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- Interferències amb estructures urbanes.
- Caiguda de talussos o fronts d’excavació.
- Incendi.
- Cremades.
- Cops.
- Els derivats de les operacions de manteniment.
- Els derivats de treballs en condicions metereològiques extremes.
- Vibracions.
- Soroll.
- Pols ambiental.
- Caigudes al pujar o baixar de la màquina.
B) Normes o mesures preventives :
- Els maquinistes de la pala carregadora, abans de l’inici dels treballs, rebran per
escrit la normativa següent. Del lliurament es guardarà constància escrita a disposició
de la Direcció Facultativa.
-Per pujar i baixar de la pala, farà servir els graons disposats per a aquesta funció.
- És prohibit fer servir pneumàtics, llantes, cadenes i parafangs.
- Es pujarà i baixarà de la pala frontalment, agafant-se amb les dues mans.
- No es saltarà directament al terra, si no és en cas de perill inminent per al
treballador.
- No es farà cap tasca de manteniment amb la màquina en moviment o el motor
engegat.
- No es permetrà l’accés a la màquina de cap persona no autoritzada.
- No es treballarà amb la màquina en situació d’avaria.
- Abans de començar les tasques de manteniment s’aturarà la màquina i es desarà
amb contacte amb el terra la pala, el fre de ma posat, s’aturarà el motor i es treurà la
clau.
- A l’acabar la feina o a l’abandonar la màquina, es desconnectarà amb contacte amb
el terra, la pala, el fre de ma posat, s’aturarà el motor i es treurà la clau, per tal d’evitar
el risc de fallida del sistema hidràulic.
- És prohibit el transport de persones en les pales carregadores.
- S’instal.laran topalls de seguretat a la coronació dels talussos, als que s’apropin les
màquines, per tal d’evitar el risc de caiguda de la màquina.
- És prohibit fer tasques de replanteig o medició als llocs on treballin les màquines.
- És prohibit l’aplegament de terres a menys de dos metres de la coronació de
l’excavació.
- Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un
mínim de dos metres, per tal d’evitar la caiguda de la màquina per sobrecàrrega dels
talussos.
- A l’interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se.
- En el cas d’escalfament del motor, no s’obrirà directament la tapa del radiador. Els
vapor podrien provocar cremades molt greus.
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- S’evitarà el contacte amb líquids corrossius. En el cas que sigui necessari,
s’empraran guants de goma.
- L’oli del motor només es pot canviar en fred.
- És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.
- És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar.
- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es treurà la clau del
contacte.
- Per a la neteja de la màquina s’emprarà careta, granota de treball, davantal i guants
de goma.
- Abans de soldar canonades del sistema hidràulic es buidaran i netejaran d’oli.
- No es treurà el fre de ma amb la màquina parada sense instal.lar els topalls
d’immobilització a les rodes.
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant.
- Les pales carregadores tindran la protecció de la cabina antibolcada.
- Les cabines seran les dissenyades expressament pel fabricant per a cada model de
pala.
- No s’autoritzarà la utilització de les pales que tinguin deformacions a les cabines.
- Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor.
- Les pales tindran una farmaciola de primers auxilis dins de la cabina.
- Les pales que transitin per la via pública compliran amb totes les disposicions legals.
- És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor engegat.
- És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada.
- Per garantir l’estabilitat, la pala portarà la cullera carregada el més baix possible.
- La pala carregadora pujarà i baixarà les rampes utilitzant marxes curtes.
- És prohibit transportar o hissar persones dintre la cullera.
- Les pales disposaran d’extintor reglamentari i amb les revisions fetes.
- És prohibit accedir a la màquina en marxa.
- És prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi hagi ningú a
l’àrea d’acció de la pala.
- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre
de pous o rases properes al lloc d’excavació.
- Els conductors faran a peu els nous camins per tal de comprovar les dificultats que
es poden presentar als recorreguts fets amb la pala carregada.
- És prohibit el treball amb càrregues molt grans sota vents forts..
C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Casc de seguretat de polietilè.
- Ulleres de seguretat antipols.
- Careta amb filtre mecànic amb recanvi antipols.
- Botes antilliscants.
- Botes de goma.
- Guants de cuir.
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- Cinturó antivibratori.
- Davantals de cuir.
- Polaines de cuir.
- Sabates per a la conducció.

1.4.2.4. Retroexcavadora :
A) Riscs d’accident :
- Bolcades.
- Enfonsaments.
- Atropellaments.
- Atrapaments.
- Projeccions.
- Esllevissament de la màquina.
- Màquina sense control.
- Caiguda de la màquina per pendents.
- Topades amb altres vehicles.
- Contacte amb línies elèctriques.
- Interferències amb estructures urbanes.
- Caiguda de talussos o fronts d’excavació.
- Incendi.
- Cremades.
- Cops.
- Els derivats de les operacions de manteniment.
- Els derivats de treballs en condicions metereològiques extremes.
- Vibracions.
- Soroll.
- Pols ambiental.
- Caigudes al pujar o baixar de la màquina.
B) Normes o mesures preventives :
- Els maquinistes de la retroexcavadora, abans de l’inici dels treballs, rebran per escrit
la normativa següent. Del lliurament es guardarà constància escrita a disposició de la
Direcció Facultativa.
-Per pujar i baixar de la retroexcavadora, farà servir els graons disposats per a
aquesta funció.
- És prohibit fer servir pneumàtics, llantes, cadenes i parafangs.
- Es pujarà i baixarà de la pala frontalment, agafant-se amb les dues mans.
- No es saltarà directament al terra, si no és en cas de perill inminent per al
treballador.
- No es farà cap tasca de manteniment amb la màquina en moviment o el motor
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engegat.
- No es permetrà l’accés a la màquina de cap persona no autoritzada.
- No es treballarà amb la màquina en situació d’avaria.
- Abans de començar les tasques de manteniment s’aturarà la màquina i es desarà
amb contacte amb el terra la pala, el fre de ma posat, s’aturarà el motor i es treurà la
clau.
- A l’acabar la feina o a l’abandonar la màquina, es desconnectarà amb contacte amb
el terra, la pala, el fre de ma posat, s’aturarà el motor i es treurà la clau, per tal d’evitar
el risc de fallida del sistema hidràulic.
- S’instal.laran topalls de seguretat a la coronació dels talussos, als que s’apropin les
màquines, per tal d’evitar el risc de caiguda de la màquina.
- És prohibit fer tasques de replanteig o medició als llocs on treballin les màquines.
- És prohibit l’aplegament de terres a menys de dos metres de la coronació de
l’excavació.
- Es senyalitzarà la voravia dels camins que passin prop de les excavacions a un
mínim de dos metres, per tal d’evitar la caiguda de la màquina per sobrecàrrega dels
talussos.
- A l’interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se.
- En el cas d’escalfament del motor, no s’obrirà directament la tapa del radiador. Els
vapor podrien provocar cremades molt greus.
- S’evitarà el contacte amb líquids corrossius. En el cas que sigui necessari,
s’empraran guants de goma.
- L’oli del motor només es pot canviar en fred.
- És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.
- És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar.
- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es treurà la clau del
contacte.
- Per a la neteja de la màquina s’emprarà careta, granota de treball, davantal i guants
de goma.
- Abans de soldar canonades del sistema hidràulic es buidaran i netejaran d’oli.
- No es treurà el fre de ma amb la màquina parada sense instal.lar els topalls
d’immobilització a les rodes.
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant.
- Les retroexcavadores tindran la protecció de la cabina antibolcada.
- Les cabines seran les dissenyades expressament pel fabricant per a cada model de
retroexcavadora.
- No s’autoritzarà la utilització de les retroexcavadores que tinguin deformacions a les
cabines.
- Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor.
- Les retroexcavadores tindran una farmaciola de primers auxilis dins de la cabina.
- Les retroexcavadores que transitin per la via pública compliran amb totes les
disposicions legals.
- És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb el motor engegat.
- És prohibit que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada.

Pàgina 15 de 30

Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Servei de Projectes i Obres

- Per garantir l’estabilitat, la retroexcavadora portarà la cullera carregada el més baix
possible.
- La retroexcavadora pujarà i baixarà les rampes utilitzant marxes curtes.
- És prohibit transportar o hissar persones dintre la cullera.
- Les retroexcavadores disposaran d’extintor reglamentari i amb les revisions fetes.
- És prohibit accedir a la màquina en marxa.
- És prohibit posar en marxa la màquina abans de comprovar que no hi hagi ningú a
l’àrea d’acció de la retroexcavadora.
- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre
de pous o rases properes al lloc d’excavació.
- Els conductors faran a peu els nous camins per tal de comprovar les dificultats que
es poden presentar als recorreguts fets amb la retroexcavadora carregada.
- És prohibit el treball amb càrregues molt grans sota vents forts.
- És prohibit utilitzar la retroexcavadora com a grua, per entrar peces a l’interior de les
rases.
- El canvi de posició es farà amb el braç en el sentit de la marxa.
- El canvi de posició per a treballs a mig talús es farà amb el braç en la direcció de la
part alta del pendent, per millorar l’estabilitat de la màquina.
- És prohibit treballar a les rases, dintre del radi d’acció del braç de la màquina.
C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Casc de seguretat de polietilè.
- Ulleres de seguretat antipols.
- Careta amb filtre mecànic amb recanvi antipols.
- Botes de goma.
- Botes antilliscants de seguretat amb puntera i plantilla d’acer.
- Guants de cuir.
- Cinturó antivibratori.
- Davantals de cuir.
- Polaines de cuir.
- Sabates per a la conducció.

1.4.2.5. Camió de transport :
A) Riscs d’accident :
- Bolcades.
- Enfonsaments.
- Atropellaments.
- Atrapaments.
- Caiguda del camió per pendents.
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- Topades amb altres vehicles.
- Incendi.
- Cremades.
- Cops.
- Els derivats de les operacions de manteniment.
- Els derivats de treballs en condicions metereològiques extremes.
- Vibracions.
- Soroll.
- Pols ambiental.
- Caigudes al pujar o baixar de la caixa.
B) Normes o mesures preventives :
- Tots els camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservació.
- Abans de començar les maniobres de càrrega i descàrrega de materials, s’instal.larà
el fre de ma i els topalls d’immobilització a les rodes, per tal d’evitar accidents per
fallida mecànica.
- Les maniobres de càrrega i descàrrega, d’entrada i sortida, seran dirigides per un
especialista.
- Les maniobres de càrrega i descàrrega a plànol inclinat es faran amb un equip
mínim de dos operaris des de la caixa del camió amb l’ajut de cordes. És prohibit
romandre a la fi del plànol inclinat per tal de preveure lessions pel descontrol de la
càrrega.
- El curull màxim permès per a materials sense consistència, és d’un 5%, i es cobriran
sempre amb una lona.
- Les càrregues s’instal.laran repartides de la manera més uniformement possible.
- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat.
- A l’interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se.
- En el cas d’escalfament del motor, no s’obrirà directament la tapa del radiador. Els
vapor podrien provocar cremades molt greus.
- S’evitarà el contacte amb líquids corrossius. En el cas que sigui necessari,
s’empraran guants de goma.
- L’oli del motor només es pot canviar en fred.
- És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.
- És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar.
- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es treurà la clau del
contacte.
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant.
- Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor.
- És prohibit que els conductors abandonin el camió amb el motor engegat.
- Els camions disposaran d’extintor reglamentari i amb les revisions fetes.
- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre
de pous o rases properes al lloc d’excavació.
- El personal encarregat de les operacions de càrrega i descàrrega, abans de l’inici
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dels treballs, rebrà per escrit la normativa següent.
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lessions a les mans.
- Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus.
-Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció.
- Abans de realitzar un esforç col.loqui els peus en una bona posició per tal d’evitar
sobreesforços.
- Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla.
- Per guiar les càrregues suspeses, utilitzi cordes lligades als extrems. No faci servir
les mans per tal d’evitar lessions.
- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un
trencament dels talons.
- Segueixi les instruccions del guia a l’entrar a l’obra.
- Respecti la senyalització interior.
- Si ha d’abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat.
- Situïs, per realitzar la seva feina, al loc que se li assenyali.
- A la sortida, torni el casc.
C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Casc de seguretat de polietilè.
- Botes de seguretat amb puntera i plantilla d’acer.
- Guants de cuir.
- Manoples de cuir.
- Cinturó de seguretat.
- Sabates per a la conducció.

1.4.2.6. Camió formigonera :
A) Riscs d’accident :
- Bolcades.
- Enfonsaments.
- Atropellaments.
- Atrapaments.
- Caiguda del camió per pendents.
- Topades amb altres vehicles.
- Incendi.
- Cremades.
- Cops per l’ús dels canalons.
- Els derivats de les operacions de manteniment.
- Els derivats de contacte amb formigó.
- Vibracions.
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- Soroll.
- Sobreesforços.
- Caigudes al pujar o baixar de la caixa.
B) Normes o mesures preventives :
- Tots els camions estaran en perfecte estat de manteniment i conservació.
- El pendent d’accés als talls serà inferior al 20% per tal d’evitar el bolcament
- La neteja de la bota i els canalons es farà als llocs definits per l’encarregat de l’obra.
- La posada en situació i els moviments del camió a l’abocada estaran dirigits per un
especialista.
- L’abocament al llarg dels talls del terreny es faran sense que les rodes traspassin
una línia de seguretat marcada a dos metres de la vora.
- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat.
- A l’interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se.
- En el cas d’escalfament del motor, no s’obrirà directament la tapa del radiador. Els
vapor podrien provocar cremades molt greus.
- S’evitarà el contacte amb líquids corrossius. En el cas que sigui necessari,
s’empraran guants de goma.
- L’oli del motor només es pot canviar en fred.
- És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.
- És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar.
- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es treurà la clau del
contacte.
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant.
- Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor.
- Els camions disposaran d’extintor reglamentari i amb les revisions fetes.
- Els conductors dels camions formigonera, abans de l’inici dels treballs, rebran per
escrit la normativa següent.
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lessions a les mans.
- Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus.
-Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció.
- Abans de realitzar un esforç col.loqui els peus en una bona posició per tal d’evitar
sobreesforços.
- Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla.
- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un
trencament dels talons.
- Segueixi les instruccions del guia a l’entrar a l’obra.
- Respecti la senyalització interior.
- Si ha d’abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat.
- Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali.
- A la sortida, torni el casc.
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C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Casc de seguretat de polietilè.
- Botes impermeables de seguretat.
- Guants impermeabilitzats.
- Cinturó de seguretat.
- Davantal impermeable.
- Sabates per a la conducció.

1.4.2.7. Camió grua :
A) Riscs d’accident :
- Bolcades.
- Enfonsaments.
- Atropellaments.
- Atrapaments.
- Caiguda del camió per pendents.
- Topades amb altres vehicles.
- Incendi.
- Cremades.
- Cops de la càrrega.
- Els derivats de les operacions de manteniment.
- Caiguda de la càrrega.
- Vibracions.
- Soroll.
- Sobreesforços.
- Caigudes al pujar o baixar de la caixa.
B) Normes o mesures preventives :
- Tots els camions grua estaran en perfecte estat de manteniment i conservació.
- Abans de l’inici dels treballs s’instal.laran topalls immobilitzadors a les quatre rodes, i
gats estabilitzadors.
- L’encarregat comprovarà la posició dels gats estabilitzadors abans de la posada en
marxa de la grua.
- Les maniobres de càrrega i descàrrega estaran dirigits per un especialista.
- És prohibit sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en
funció de la longitud en servei del braç.
- El conductor de la grua tindrà sempre la càrrega a la vista. Si això no fos possible, la
maniobra estarà dirigida per un senyalista.
- És prohibit arrossegar les càrregues amb la grua. És una maniobra molt perillosa.
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- Es prohibit treballar o romandre a menys de cinc metres del radi d’acció de la grua, i
encara més, al seu radi d’acció.
- Les rampes d’accés per al camió grua no seran superiors al 20% per tal d’evitar el
risc de bolcament del vehicle.
- És prohibit estacionar el camió a menys de dos metres del tall del terreny.
- El conductor del camió tindrà un certificat d’acreditació de la seva capacitat.
- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat.
- A l’interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se.
- En el cas d’escalfament del motor, no s’obrirà directament la tapa del radiador. Els
vapor podrien provocar cremades molt greus.
- S’evitarà el contacte amb líquids corrossius. En el cas que sigui necessari,
s’empraran guants de goma.
- L’oli del motor només es pot canviar en fred.
- És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.
- És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar.
- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es treurà la clau del
contacte.
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant.
- Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor.
- Els camions disposaran d’extintor reglamentari i amb les revisions fetes.
- Cal mantenir el camió allunyat de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments.
- Cal evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per damunt del personal.
- No es pot fer marxa enrere sense l’ajut d’un senyalista. Darrere del camió hi poden
haver operaris i objectes desconeguts en iniciar la maniobra.
- Si entra en contacte amb una línia elèctrica cal demanar ajut amb la botzina i
esperar a rebre instruccions. No s’ha d’abandonar la cabina encara que el contacte
elèctric hagi cessat, ja que podrien produir-se lessions. Sobretot cal evitar que algú
toqui la grua perquè podria estar carregada d’electricitat.
- No es poden fer maniobres en espais estrets sense l’ajut d’un senyalista.
- Cal assegurar la immobilitat del braç de la gua abans d’iniciar un desplaçament. Cal
posar-lo en la posició de viatge per tal d’evitar accidents causats per moviments
descontrolats.
- És prohibit enfilar-se damunt la càrrega i penjar-se del ganxo.
- Cal netejar el fang o la grava de les sabates abans de pujar a la cabina. Si
rellisquessin els pedals durant un amaniobra o marxa podria provocar accidents.
- No es poden realitzar mai arossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La
grua pot bolcar i, en el millor dels casos, les pressions i esforços realitzats podrien
malmetre els sistemes hidràulics del braç.
- Cal mantenir la càrrega a la vista. Si s’ha de mirar cap un altre costat cal aturar les
maniobres.
- No s’ha de provar d’ultrapassar la càrrega màxima autoritzada per ésser hissada.
- Cal aixecar una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diferents objectes pot
resultar problemàtica i difícil de governar.
- Cal assegurar-se que la màquina està estabilitzada abans d’aixecar càrregues. Cal
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posar en servei els gats estabilitzadors totalment estesos, en la posició més segura.
- No és permès abandonar la màquina amb una càrrega suspesa.
- Abans d’hissar una càrrega cal comprovar a la taula de la cabina la distància
d’extensió màxima del braç. No es pot ultrapassar el límit marcat en aquesta taula.
- Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la
resta del personal també les respecti.
- Abans de posar en servei la màquina cal comprovar tots els dispositius de frenada.
- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o manipuli els
comandaments. Pot provocar accidents.
- No es permet utilitzar aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o
malmesos.
- Cal assegurar-se que tots els ganxos dels aparells, balancins, eslingues o estreps
ténen el pestell de seguretat que evita el desenganxament fortuït.
- Els conductors dels camions grua, abans de l’inici dels treballs, rebran per escrit la
normativa següent.
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lessions a les mans.
- Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus.
-Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció.
- Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla.
- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un
trencament dels talons.
- Segueixi les instruccions del guia a l’entrar a l’obra.
- Respecti la senyalització interior.
- Si ha d’abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat.
- Situïs, per realitzar la seva feina, al lloc que se li assenyali.
- A la sortida, torni el casc.
C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Casc de seguretat de polietilè.
- Botes de seguretat.
- Cinturó de seguretat.
- Sabates per a la conducció.

1.4.2.8. Camió dúmper per a moviment de terres :
A) Riscs d’accident :
- Bolcades.
- Enfonsaments.
- Atropellaments.
- Atrapaments.
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- Caiguda del camió per pendents.
- Topades amb altres vehicles.
- Incendi.
- Cremades.
- Cops.
- Els derivats de les operacions de manteniment.
- Els derivats de treballs en condicions metereològiques extremes.
- Vibracions.
- Soroll.
- Pols ambiental.
- Caigudes al pujar o baixar de la caixa.
B) Normes o mesures preventives :
- Tots els camions dúmper estaran en perfecte estat de manteniment i conservació.
- Disposaran de fars de marxa endavant, marxa enrere, intermitents d’avís de gir,
pilots de posició davanters i posteriors, servofrens, avisador acústic demarxa enrere,
cabines antibolcada i aintiimpactes.
- Diàriament, abans de començar els treballs es revisarà el funcionament del motor,
sistemes hidràulics, frens, direcció, llums, botzina, pneumàtics, etc.
- El responsable de la inspecció diària serà l’encarregat de l’obra.
- Les maniobres de càrrega i descàrrega, d’entrada i sortida, seran dirigides per un
especialista.
- Les maniobres de càrrega i descàrrega a plànol inclinat es faran amb un equip
mínim de dos operaris des de la caixa del camió amb l’ajut de cordes. És prohibit
romandre a la fi del plànol inclinat per tal de preveure lessions pel descontrol de la
càrrega.
- Cal mantenir el camió allunyat de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments.
- No es pot fer marxa enrere sense l’ajut d’un senyalista. Darrere del camió hi pot
haver operaris i objectes desconeguts en iniciar la maniobra.
- Cal respectar sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i fer que la
resta del personal també les respecti.
- Abans de posar en servei la màquina cal comprovar tots els dispositius de frenada.
- No es permet que la resta del personal accedeixi a la cabina o manipuli els
comandaments. Pot provocar accidents.
- És prohibit treballar o romandre a menys de 10 metres dels camions dúmper.
- En èpoques seques, es regarà la càrrega per evitar possibles polsegueres.
- És prohibit carragar els camions per damunt del límit fixat pel fabricant.
- S’establiran topalls de seguretat a un mínim de dos metres de la vora dels talussos
per tal d’evitar el bolcament o la caiguda del camió en les maniobres d’apropament,
per a l’abocament.
- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat.
- A l’interior de la cabina no hi hauran draps greixosos que puguin incendiar-se.
- En el cas d’escalfament del motor, no s’obrirà directament la tapa del radiador. Els
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vapor podrien provocar cremades molt greus.
- S’evitarà el contacte amb líquids corrossius. En el cas que sigui necessari,
s’empraran guants de goma.
- L’oli del motor només es pot canviar en fred.
- És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.
- És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar.
- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es treurà la clau del
contacte.
- Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor.
- És prohibit que els conductors abandonin el camió amb el motor engegat.
- Els camions disposaran d’extintor reglamentari i amb les revisions fetes.
- Els conductors comprovaran que no existeix perill per als operaris que treballin dintre
de pous o rases properes al lloc d’excavació.
- El personal encarregat de les operacions de càrrega i descàrrega, abans de l’inici
dels treballs, rebrà per escrit la normativa següent.
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lessions a les mans.
- Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus.
-Per pujar i baixar de la caixa farà servir els graons disposats per a aquesta funció.
- Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla.
- No baixi al terra saltant, a menys que sigui per evitar un risc greu. Pot patir un
trencament dels talons.
- Segueixi les instruccions del guia a l’entrar a l’obra.
- Respecti la senyalització interior.
- Si ha d’abandonar la cabina del seu vehicle, utilitzi el casc de seguretat.
- Situïs, per realitzar la seva feina, al loc que se li assenyali.
- A la sortida, torni el casc.
C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Casc de seguretat de polietilè.
- Botes de seguretat.
- Guants de cuir.
- Guants de goma.
- Cinturó de seguretat.
- Sabates per a la conducció.
- Davantal impermeable.

1.4.2.9. Dúmper :
A) Riscs d’accident :
- Bolcades.
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- Enfonsaments.
- Atropellaments.
- Atrapaments.
- Caiguda del camió per pendents.
- Topades.
- Vessament de la càrrega per la vibració constant a la conducció
- Pols ambiental.
- Incendi.
- Cremades.
- Els derivats de les operacions de manteniment.
- Caiguda de la càrrega.
- Vibracions.
- Soroll.
- Els derivats del monòxid de carboni.
- Caigudes del vehicle.
B) Normes o mesures preventives :
- Tots els dúmpers estaran en perfecte estat de manteniment i conservació.
- No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys
secs.
- No es farà cap tasca de manteniment amb el camió en moviment o el motor engegat.
- En el cas d’escalfament del motor, no s’obrirà directament la tapa del radiador. Els
vapor podrien provocar cremades molt greus.
- S’evitarà el contacte amb líquids corrossius. En el cas que sigui necessari,
s’empraran guants de goma.
- L’oli del motor només es pot canviar en fred.
- És prohibit fumar al manipular la bateria. Es podria incendiar.
- És prohibit fumar al carregar combustible. Es podria inflamar.
- Per manipular el sistema elèctric es desconnectarà el motor i es treurà la clau del
contacte.
- Es vigilarà la pressió dels pneumàtics i es treballarà a la recomanada pel fabricant.
- Es revisaran periòdicament els escapaments dels gasos del motor.
- Es respectaran els senyals del codi de circulació.
- És prohibit baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat.
- No es sobrecarregarà el vehicle i es distribuirà la càrrega uniformement per evitar
bolcades.
- És totalment prohibit realitzar maniobres perilloses i sobrepassar els 20 Km/h.
- El maquinista serà sempre una persona qualificada i tindrà permís de conduir.
- És totalment prohibit transportar persones al vehicle. No s’admet cap excepció a
aquesta regla.
- Els conductors dels dúmpers, abans de l’inici dels treballs, rebran per escrit la
normativa següent.
- Utilitzi sempre guants de seguretat de cuir. Evitarà petites lessions a les mans.
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- Utilitzi sempre botes de seguretat. Evitarà atrapaments i cops als peus.
- Es considera que el vehicle és una màquina, no un automòbil.
- Segueixi sempre les instruccions del seu cap de colla.
- Respecti la senyalització interior.
- Abans de començar a treballar es comprovarà la pressió dels pneumàtics i l’estat
dels frens.
- En posar el motor en marxa es subjectarà amb força la maneta i s’evitarà deixar-la
anar de cop per prevenir possibles cops.
- No es posarà en marxa el vehicle sense tenir la seguretat que el fre de ma està en la
posició de frenat per tal d’evitar moviments descontrolats.
- S’evitarà sobrepassar amb la càrrega la línia de visió del conductor.
- S’evitarà descarregar al costat de talls del terreny si davant no s’ha instal.lat un topall
de final de recorregut.
- Si cal remuntar pendents amb el dúmper carregat, es farà marxa enrere per tal
d’evitar el bolcament.
- Els conductors posseiran el permís de conduir de classe A-1 si cal circular fora del
recinte d’obra.
C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Roba impermeable.
- Casc de seguretat de polietilè.
- Botes de seguretat.
- Botes de seguretat impermeables.
- Cinturó antivibartori.

B) Normes o mesures preventives :
- El maquinista serà sempre una persona qualificada i tindrà permís de conduir.
- És totalment prohibit transportar persones al vehicle.
- Les maniobres d’aproximació i abocament dels productes asfàltics seran dirigides
per personal especialitzat.
- Els operaris auxiliars romandran a la voravia davant la màquina en les operacions de
càrrega, per tal d’evitar el risc d’atropellament i atrapament.
- Els cantons de la màquina estaran senyalitzats amb bandes grogues i negres.
- Les plataformes d’estada, seguiment i ajut, estaran protegides amb baranes tubulars
per tal d’evitar el risc de caigudes. Les baranes tindran 90 cm d’alçada, barra al mig i
entornpeus de 15 cm.
- És prohibit l’accés de treballadors a la regla vibrant en les operacions d’estesa.
- A la màquina, als llocs de pas i als que tinguin riscs específics s’instal.laran els
cartells : PERILL, FOC i PROHIBIT TOCAR, GRANS TEMPERATURES.
C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Casc de seguretat de polietilè.
- Roba impermeable.
- Botes de mitja canya, impermeables.
- Guants impermeables.
- Davantals impermeables.
- Polaines impermeables.

1.4.2.11. Rodet vibrant autopropulsat :
1.4.2.10. Estenedora de productes bituminosos :
A) Riscs d’accident :
A) Riscs d’accident :
- Atropellaments.
- Atrapaments.
- Caigudes al mateix nivell.
- Topades.
- Cremades.
- Els derivats de la respiració de vapors de betum asfàltic.
- Els derivats de feines sota grans temperatures.
- Vibracions.
- Soroll.
- Caigudes de la màquina.
- Altres.
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- Atropellaments.
- Atrapaments.
- Màquina en marxa descontrolada.
- Bolcaments.
- Caiguda per pendents.
- Topades.
- Incendi.
- Cremades.
- Vibracions.
- Soroll.
- Caigudes de la màquina.
- Els derivats de tasques monòtones.
- Els derivats de tasques en condicions metereològiques adverses.
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- Altres.
B) Normes o mesures preventives :
- El personal serà sempre especialista en aquestes feines.
- Es donarà la següent normativa als operaris de les màquines :
- Porta una màquina perillosa. Condueixi amb precaució.
- Per pujar i baixar de la cabina faci servir les bancades
- No accedeixi a la màquina pujant per llocs que no pertoquen
- No permeti l’accés de persones alienes, i menys el seu ús.
- No guardi a la màquina combustible, draps o material inflamable
- No aixequi el tap del radiador quan estigui calent
- Col.loqui els tacs d’immobilització abans d’alliberar els frens.
- Abans de començar la feina, comprovi el correcte funcionament dels
comandaments.
-Treballi còmodament. Ajusti el seu seient.
- Abans de pujar a la cabina comprovi que no hi ha cap persona al voltant de la
màquina.
- És prohibit deixar la màquina en marxa.
- És prohibit que els operaris treballin al costat de la màquina.
- Els rodets disposaran de senyals ac´sutiques i lluminoses de marxa
enrere.
C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Casc de seguretat de polietilè.
- Protectors auditius.
- Ulleres de seguretat anticops i pols.
- Roba impermeable.
- Sabates adients per a la conducció de vehicles.
- Guants de cuir.
- Davantal de cuir.
- Polaines de cuir.

1.4.2.12. Petites compactadores :
A) Riscs d’accident :
- Atrapaments.
- Màquina en marxa descontrolada.
- Explossió.
- Cremades.
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- Projecció d’objectes.
- Els derivats de tasques realitzades en condicions ambientals adverses.
- Els derivats del manteniment.
- Vibracions.
- Soroll.
- Caigudes al mateix nivell.
- Sobreesforços.
- Altres.
B) Normes o mesures preventives :
- Abans de posar la màquina en marxa es comprovarà que estan muntades totes les
proteccions.
- Es guiarà la màquina en avanç frontal. No s’efectuaran desplaçaments laterals pel
risc de descontrols.
- Es mullarà la zona per evitar l’aixecament de pols.
- L’operari serà sempre especialista.
- S’utilitzarà sempre cinturó antivibratori per evitar el mal d’esquena.
- S’utilitzaran sempre protectors auditius i botes de seguretat.
- es senyalitzaran les zones de compactació.
C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Casc de seguretat de polietilè.
- Protectors auditius.
- Botes de seguretat amb puntera i plantilla d’acer.
- Careta facial.
- Ulleres de seguretat anticops i pols.

1.4.2.13. Formigonera elèctrica :
A) Riscs d’accident :
- Atrapaments amb elements de transmissió i paletes de mescla.
- Contactes elèctrics.
- Cops per elements mòbils.
- Vibracions.
- Pols.
- Soroll.
- Sobreesforços.
- Altres.
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B) Normes o mesures preventives :
- Es situaran en llocs determinats.
- No se situaran a menys de tres metres del límit de rases o pous.
- No se situaran mai sota càrregues suspeses.
- La zona d’utilització s’assenyalarà amb cinta i un cartell de PERILL, i un altre de
PROHIBIT L’ÚS PER PERSONAL NO AUTORITZAT.
- Es senyalitzarà el camí d’accés a la zona de la formigonera per tal d’evitar les
interferències entre camions i pasteres manuals.
- Es prepararà un empostissat de fusta de dos metres per a la seguretat de l’operador
de la màquina.
- Els òrgans de transmissió estaran protegits mitjançant carcassa mecànica.
- Disposarà de fre de basculament per prevenir moviments descontrolats.
- El cable d’alimentació elèctrica tindrà el grau d’aïllament adient per a la intempèrie i
el connexionat perfectament protegit. No estarà mai premsat per la carcassa i tindrà la
presa de terra connectada a aquesta carcassa.
- L’operari serà sempre especialista i estarà autoritzat per la constructora.
- La botonera disposarà d’accionament estanc.
- Les operacions de neteja i manteniment es realitzaran per personal especialitzat.
- Els canvis de situació realitzats amb grua s’efectuaran amb eslingat a quatre punts
segurs, si és necessari amb l’ajut d’un basculant.
C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Impermeables.
- Casc de seguretat de polietilè.
- Ulleres de seguretat antiimpactes i pols.
- Guants de goma o PVC.
- Guants impermeables.
- Protectors auditius.
- Botes de seguretat de goma o PVC.
- Careta facial.

1.4.2.14. Compressor :

- Vibracions.
- Trencament de la mànega de pressió.
- Els derivats dels gasos del motor.
- Altres.
B) Normes o mesures preventives :
- L’arrossegada directa per a la col.locació del compressor per operaris no es farà a
menys de dos metres de la vora de talls o talussos, per tal d’evitar els
desprendiments.
- El transport en suspensió es realitzarà mitjançant un eslingat a quatre punts
- Els compressors seran sil.lenciosos per tal d’evitar la contaminació acústica.
- Els compressors no sil.lenciosos s’instal.laran almenys a quinze metres del tall del
martell.
- El compressor romandrà en estació amb la llança d‘arrossegament en posició
horitzontal.
- Les carcasses protectores estaran sempre tancades.
- es balisarà la zona de situació del compressor a una distància mínima de quatre
metres, i s’instal.larà un cartell de : OBLIGATORI L’ÚS DE PROTECTORS AUDITIUS,
si s’ha d’accedir a l’interior d’aquesta zona.
- Les operacions de proveïment de combustible s’efectuaran amb el motor aturat.
- Les màquines estaran en perfectes condicions d’ús i es rebutjaran les que s’observin
deteriorades o esquerdades.
- Els mecanismes de connexió seran rebuts mitjançant racors de pressió.
- Els recipients de pressió es protegiran del sol o d’altres fonts de calor.
- Els cables de pressió s’instal.laran almenys a quatre metres del terra, al creuament
dels camins de l’obra.
- Els aparells estaran conformes al reglament d’aparells a pressió.
C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Casc de seguretat de polietilè.
- Guants de goma o PVC.
- Protectors auditius.
- Taps auditius.
- Botes de seguretat de goma o PVC.

A) Riscs d’accident :
- Bolcament.
- Contactes elèctrics.
- Atrapaments.
- Caigudes.
- Soroll.
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1.4.2.15. Martells pneumàtics :
A) Riscs d’accident :
- Vibracions a membres i òrgans interns del cos.
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- Soroll puntual.
- Soroll ambiental.
- Pols ambiental.
- Atrapaments.
- Caigudes.
- Trencament de les mànegues sota pressió.
- Contactes elèctrics.
- Projecció d’objectes i/o partícules.
- Ensorrament del terreny.
B) Normes o mesures preventives :
- Si el martell està proveït de culata de recolzament a terra, s’evitarà pujar-hi a cavall
per no rebre més vibracions de les inevitables.
- No es deixarà mai el martell clavat a terra, en una paret o en una roca, per tal
d’evitar la dificultat d’extreure’l despès amb el consegüent risc d’accident.
- Abans d’accionar el martell s’assegurarà que el punxó estigui perfectament collat.
- Si el punxó està gastat o malmès, es canviarà per tal d’evitar possibles accidents.
- Es tindrà cura que les mànegues de pressió estiguin en perfecte estat.
- Els operaris seran especialistes, per tal d’evitar riscs d’imperícia.
- és prohibit expressament emprar martells en presència de línies elèctriques i/o de
gas soterrades, a partir del moment en que són localitzades les bandes de
senyalització.
- Es revisaran diàriament les mànegues i els elements de subjecció.
- Els mànecs i punys seran del tipus que absorbeixin les vibracions i estaran equipats
amb un atenuador de so interior o exterior.
- Tindran un disseny que els faci fàcilment manejables.
- No es desmuntarà la mànega del martell sense haver tallat abans l’aire.
- Es comporvarà l’acoblament perfecte dels punxons, barrines, etc, amb el martell.
- Es treballarà sempre amb els peus en un pla superior al d’atac amb el punxó.
C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Roba tancada.
- Casc de seguretat de polietilè.
- Guants de goma o PVC.
- Protectors auditius.
- Taps auditius.
- Botes de seguretat homologades classe III.
- Davantals de cuir.
- Polaines de cuir.
- Maniguets de cuir.
- Ulleres antiprojeccions.
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- Caretes amb filtre mecànic recanviable.
- Cinturó antivibratori.
- Canelleres.

1.4.2.16. Foradadora pneumàtica :
A) Riscs d’accident :
- Soroll puntual.
- Soroll ambiental.
- Pols ambiental.
- Bolcades.
- Atropellaments.
- Atrapaments.
- Caigudes.
- Trencament del punxó.
- Contactes elèctrics.
- Projecció d’objectes i/o partícules.
- Ensorrament del terreny.
- Altres.
B) Normes o mesures preventives :
- Els operaris seran especialistes, per tal d’evitar riscs d’imperícia.
- Es controlaran les característiques del terreny abans del començament de les feines.
- S’establirà un codi de senyals d’emergència entre l’equip de la foradadora i l’equip
exterior : LLUM INTERMITENT : S’ha produït un accident. LLUM FIX: Es necessita
ajut urgent.
- Els punts de perforació estaran amb comunicació constant amb l’oficina tècnica per
telèfon o altre mitjà.
- Abans de posar en funcionament el punxó es revisarà l’entorn, i es detectarà si
existeixen materials en estat precari.
- No es permetrà l’accés als comandaments de personal no autoritzat.
- Abans de començar la feina es comprovarà l’estat dels pneumàtics.
- Es comprovarà l’estat del punxó per tal d’evitar el seu trencament, que pot provocar
accidents greus.
- Es controlaran les unions entre punxons.
- Si la màquina disposa d’acoblament automàtic de punxons s’aplegaran en el
carregador tots els necessaris. Es tindrà en compte que les longituds estan
determinades per càlculs tècnics i no es poden variar.
- Si és necessari treballar a prop de la vora de talussos, es col.locaran falques
d’immobilització a les rodes, per evitar el risc de caiguda de la màquina, i s’utilitzarà
cinturó de seguretat subjectat a un punt fort, mai a la màquina.
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- El compressor se situarà com a mínim a 15 metres del lloc d’instal.lació de la
màquina.
- No s’utilitzarà la màquina en situació d’avaria. Es repararà abans de realitzar
qualsevol tasca.
- Després de cada aturada es revisarà l’estat dels cables de fluïds i dels emboquillats.
C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Casc de seguretat de polietilè.
- Guants de goma o PVC.
- Protectors auditius.
- Taps per a l’oïda.
- Taps auditius.
- Botes de seguretat homologades classe III.
- Botes impermeables de seguretat.
- Davantals de cuir.
- Polaines de cuir.
- Maniguets de cuir.
- Ulleres antiprojeccions.
- Caretes amb filtre mecànic recanviable.
- Cinturó de seguretat.

1.4.2.17. Màquines-eines en general :
A) Riscs d’accident :
- Talls.
- Cremades.
- Cops.
- Projecció de partícules.
- Caigudes d’objectes.
- Contactes elèctrics.
- Vibracions.
- Soroll.
- Explossió.
- Altres.
B) Normes o mesures preventives :
- Les màquines-eina elèctriques es protegiran elèctricament mitjançant doble
aïllament.
- Els motors elèctrics de les màquines-eina es protegiran amb la carcassa i resguards
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propis de cada aparell per tal d’evitar els riscs d’atrapament o de contacte amb
l’electricitat.
- Les transmissions motrius per corretges es protegiran sempre mitjançant elements
que suportin una malla metàl.lica disposada de tal manera que permeti l’observació de
la correcta transmissió motriu i, alhora, impedeixi l’atrapament dels operaris o dels
objectes.
- És prohibit realitzar operacions o manipulacions a la maquinària accionada per
transmissions per corretges en marxa. Les reparacions, ajustatges, etc., es realitzaran
a motor aturat.
- El muntatge i ajustatge de transmissions per corretges es portaran a terme
mitjançant muntacorretges (o dispositius similars), mai amb tornavisos, amb les mans,
etc., per tal d’evitar el risc d’atrapament.
- Les transmissions mitjançant engranatges accionats mecànicament es protegiran
mitjançant un bastigi, suport d’un tancament a base de malla metàl.lica disposada de
tal manera que permeti l’observació de la correcta transmissió motriu i, alhora,
impedeixi l’atrapament dels operaris o dels objectes.
- La instal.lació de rètols amb llegendes de MÀQUINA AVARIADA, MÀQUINA FORA
DE SERVEI, etc., seran instal.lats i retirats per la mateixa persona.
- Les màquines-eina amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una
carcassa antiprojeccions.
- les màquines-eina no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble
aïllament tindran les carcasses de protecció de motors elèctrics connectades a la
xarxa de terra, en combinació amb els interruptors diferencials del quadre elèctric
general de l’obra.
- Les màquines-eina a emprar en llocs on existeixin productes inflamables o
explossius (diluents inflamables, explossius, combustibles i similars) estaran
protegides mitjançant carcasses antideflagrants.
- En ambients humits, l’alimentació per a les màquines-eina no protegides amb doble
aïllament es farà mitjançant connexió a transformadors de 24V.
- Per preveure el risc de pols ambiental les màquines-eina s’utilitzaran en via humida.
- Si és possible, les màquines-eina amb producció de pols s’utilitzaran a favor del
vent, per tal d’evitar el risc de treballar en atmosferes nocives.
- Les eines accionades mitjançant compressor s’empraran a una distància mínima de
10 metres d’aquest (com a norma general) per tal d’evitar el risc d’alt nivell acústic.
- Les eines accionades mitjançant compressor estaran dotades de camises
insonoritzades, per tal de disminuir el nivell acústic.
- Es prohibeix la utilització d’eines accionades mitjançant combustibles líquids en llocs
tancats o amb una ventilació insuficient, per tal de prevenir el risc de treballar a
l’interior d’atmosferes tòxiques.
- Es prohibeix l’ús de màquines-eina al personal no autoritzat, per tal d’evitar accidents
per imperícia.
- Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o de trepant abandonades al terra.
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C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Casc de seguretat de polietilè.
- Guants de seguretat.
- Guants de goma o de PVC.
- Botes de goma o PVC.
- Plantilles metàl.liques.
- Davantals de cuir per als treballs de soldadura.
- Polaines de cuir.
- Maniguets de cuir.
- Davantals i polaines impermeables.
- Ulleres antiprojeccions i cops.
- Caretes amb filtre mecànic recanviable.
- Protectors auditius.
- Careta amb filtre.

1.4.2.18. Serra de trepar :
A) Riscs d’accident :
- Talls.
- Cremades.
- Cops.
- Atrapaments.
- Projecció de partícules i pols.
- Contactes elèctrics.
- Soroll.
- Sobreesforços.
- Altres.
B) Normes o mesures preventives :
- Les serres de trepar no es col.locaran mai a distàncies inferiors als tres metres del
final dels forjats que no estiguin efectivament protegits ni a l’interior de l’edific, sota
càrregues suspeses de la grua.
- Es senyalitzaran amb cartells de perill i rètols de ES PROHIBEIX LA UTILITZACIÓ
PER PERSONES NO AUTORITZADES.
- Seran utilitzades únicament per personal especialitzat i amb instrucció del seu ús,
que haurà de ser autoritzat per a emprar-la.
- El personal emprarà pantalles o ulleres per a protegir-se de possibles projeccions als
ulls o a la cara.
- El dispositiu de posada en marxa ha d’estar situat a l’abast de l’operari, però de tal
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manera que resulti impossible posar-la en marxa accidentalment.
- La fulla de la serra serà d’excel.lent qualitat, i es col.locarà ben ajustada i estreta
perquè no es descentri ni es mogui durant el treball.
- La fulla es protegirà per sota, lateralment amb dues mampares demuntables. Al
damunt de la taula, es protegirà la part superior amb un ganivet divisor i la part
anterior amb un cobertor regulable.
- Abans de posar-la en marxa es comprovarà que no estigui anul.lada la presa de
terra. Si fos el cas, s’avisarà immediatament a l’encarregat.
- Es comprovarà l’estanquitat de l’interruptor elèctric. En cas contrari, s’avisarà
immediatament a l’encarregat.
- S’utilitzarà un empenyedor per treballar la fusta. De no fer-ho es poden produir talls
als dits.
- No es retirarà la protecció del disc. S’estudiarà la forma de tallar sense veure el tall.
L’empenyedor poratarà la peça a la velocitat adequada. Si la fusta té dificultats de pas
, es muntarà correctament el ganivet divisor.
- Si la serra es parés, sense cap motiu, s’avisarà immediatament a l’encarregat. No
s’ha de fer mai cap reparació pel seu compte. Desconnectar la màquina.
- Abans de començar el tall cal comprovar que el disc no està fisurat, escardat o l’hi
manquen dents. En aquest cas se substituirà immediatament per tal d’evitar el seu
total trencament i la projecció de partícules.
- Es comprovarà que les fustes no tinguin claus o partícules metàl.liques per tal
d’evitar el el risc de trencament del disc.
- El tall de peces ceràmiques es farà a l’exterior i amb una careta amb filtre
recanviable.
- El tall es procurarà fer amb el vent d’esquena per tal d’evitar la pols ambiental.
- El tall de peces ceràmiques es farà per via humida, per tal d’evitar la formació de
pols.
- És prohibit deixar suspesa la serra del ganxo de la grua en periodes d’inactivitat.
- El manteniment es farà per personal especialitzat.
- L’alimentació elèctrica es farà amb cable antihumitat, amb cvlavilles estanques,
mitjançant el quadre elèctric de distribució.
- És prohibit col.locar la serra en llocs mullats.
- Es netejaran de deixalles els voltants de la serra per tal d’evitar ensopegades o
relliscades.
C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Roba impermeable.
- Casc de seguretat de polietilè.
- Guants de cuir.
- Guants de goma o de PVC.
- Botes de seguretat de goma o de PVC.
- Plantilles metàl.liques.
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- Davantals de cuir per als treballs de soldadura.
- Polaines de cuir.
- Maniguets de cuir.
- Davantals i polaines impermeables.
- Ulleres antiprojeccions i cops.
- Caretes amb filtre mecànic recanviable.
- Protectors auditius.
- Careta amb filtre.
- Faixa elàstica.

1.4.2.19. Trepan portàtil :

- La connexió elèctrica es farà amb cable antihumitat i clavilles estanques amb
connexió mascle-femella.
- És prohibit deixar al terra o abandonar el trepan connectat al corrent elèctric.
- El canvi de broques es farà sempre amb guants i assegurant-se que la broca a
substituir té la temperatura adient per evitar riscs de cremades.
C) Equips de protecció individual (EPI) :
- Granota de treball.
- Casc de seguretat de polietilè.
- Guants de cuir.
- Botes de seguretat amb sola antilliscant.
- Ulleres antiprojeccions i cops.

A) Riscs d’accident :
- Talls.
- Cremades.
- Cops.
- Atrapaments.
- Esgarrapades.
- Projecció de partícules i pols.
- Contactes elèctrics.
- Soroll.
- Sobreesforços.
- Els derivats del muntatge i/o trencament de la broca.
- Altres.
B) Normes o mesures preventives :
- Es comprovarà que l’aparell té la carcassa de protecció completa. Si no fos així ho
comunicarà immediatament a l’encarregat.
- Es comprovarà l’estat del cable i de la clavilla de connexió. No és permès que tingui
reparacions amb cinta aïllant, etc., per tal d’evitar els contactes elèctrics.
- S’escollirà la broca adient per a cada tipus de material.
- És prohibit fer forats inclinats a pols.
- No es tractarà de fer més grans els forats oscil.lant en rodó la broca. S’emprarà una
broca de secció més gran.
- Per muntar o desmuntar les broques s’esperarà que estigui aturat el trepan, i no es
farà mai a mà. S’utilitzarà sempre la clau.
- Per canviar la broca es desconnectarà el trepan de l’energia elèctrica.
- Els trepans portàtils tindran doble aïllament i seran reparades per personal
especialista.
- L’encarregat comprovarà diàriament l’estat dels trepans i retirarà del servei les que
puguin provocar riscs per als operaris.
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1.4.3. Riscs per agents climatològics.
Caldrà tenir molt en compte l'estat del temps abans d'entrar a treballar a l'interior de la
rasa del clavegueram, si convé, esbrinant la informació metereològica més fiable, ja sigui
local, comarcal com provincial, pel perill que representa treballar al seu interior en cas d'una
avinguda imprevista o sobtada.
No es podrà treballar a l'interior del clavegueram en dies de pluja o de risc de grans
tormentes.

1.4.4. Riscs de danys a tercers.
Cal tenir present que les obres projectades afecten a vials ubicats en zona urbana i que, per
tant, donen servei a un seguit d’edificacions existents. Caldrà preveure que en tot moment
s’hauran de mantenir uns espais destinats a circulació peatonal tant al llarg dels vials com en
els accessos a les diferents edificacions. Aquests espais hauran d’esatr degudament
senyalitzats i presentar en tot moment i en tot el seu recorregut un acabat superficial
sensiblement planer i haurà de ser prou còmode per a caminar-hi, fins i tot per a persones
amb limitacions físiques. També cal tenir en compte que s’hauran de mantenir accessos
permanents de vehicles a unes hores determinades als garatges existents mitjançant rampes
provisionals, excepció feta de moments puntuals en que l’execució de l’obra ho impossibiliti,
com ara durant l’enrajolat de la vorera davant un accés de vehicles. Finalment, caldrà
contemplar la necessitat d’accès rodat als comerços existents ala zona.
Per altra banda, caldrà senyalitzar d'acord amb la normativa vigent, els punts
d’incorporació de vehicles als carrers perimetrals
Es tancaran i balisaran totes aquelles zones on es realitzin desmunts importants
pròxims als vials.

Pàgina 27 de 30

Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Servei de Projectes i Obres

1.5.- NORMES GENERALS DE SEGURETAT.
- Estarà totalment prohibit el pas dintre l’obra a tota persona aliena a la mateixa.
- Totes les persones, treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat tipus
CEE d’ús obligatori a la totalitat de l’obra.
- Es disposarà en el magatzem d’altres elements de proteció (ulleres, protectors
auditius, etc.) Per als visitants que accedeixin a zones de risc.
- Abans de la contractació d’empreses per a la realització dels diferents treballs,
l’empresa demanarà:
- Certificat de cotització a la Seguretat Social, models TC-1 i TC-2 del mes anterior a
la contractació.
- Nomenament del vigilant supervisor de seguretat.
- Certificats dels reconeixements mèdics dels treballadors que estaran a l’obra. Aquest
reconeixement no tindrà una antiguitat superior a un any.
- S’informarà a l’obra del llistat de serveis i de centres mèdics on seran atesos els
treballadors en cas d’accident.
- La farmaciola és responsabilitat de l’empresa adjudicatària de l’obra, i disposarà del
material mínim necessari per a realitzar els primers auxilis al treballador accidentat.
No contindrà materials o medicaments de difícil utilització per personal no qualificat.

1.6. INSTAL.LACIONS PROVISIONALS.
Les úniques instal.lacions provisionals d'aquesta obra correspondran a les xarxes
d'electricitat i aigua potable, i per a la seva execució se seguiran les mateixes pautes que per
a les instal.lacions definitives, decrites en el procés corresponent.
Els riscs professionals i les mesures de protecció i prevenció seran els mateixos que
s'han descrit en el punt 1.4.1.4. de la present memòria.

1.7. MEDIS AUXILIARS
Cal tenir en compte que es tracta d'un PROJECTE D’URBANITZACIÓ, en el que,
normalment, no és habitual la utilització de medis auxiliars com ara bastides, baranes,
xarxes, escales, muntacàrregues, etc., sovint utilitzats en la construcció d'edificis, cosa que
no es dona en aquest cas, en que la majoria dels treballs són a nivell de carrer, a excepció
de les rases de poca fondària destinades a implantació de serveis.
De tota manera, en cas d'utilitzar-se, es seguirien les prescripcions esmentades en el
punt 2.2.2. del Plec de Condicions que forma part d'aquest Estudi de Seguretat i Salut.
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1.7.1. Escales :
Les escales a emprar, si són de tisora, estaran dotades de tirants de limitació
d'obertura; si són de mà, tindran un dispositiu antilliscant. En ambdós casos l'amplada
mínima serà de 0.50 m.
No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1
metre el punt superior de desembarcament.
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar
moviments. Seran homologades. Es prohibeixen les escales fetes a l'obra.
Tant la pujada com la baixada per l'escala de ma es farà sempre de cara a l'escala.

1.7.2.- Caigudes d'alçada :
Les plataformes, bastides o passarel.les, així com els desnivells, buits i obertures que
suposin per als treballadors un risc de caiguda superior a 2 metres es protegiran
mitjançant baranes o altres sistemes de protecció col.lectiva de seguretat equivalent.
Les baranes seran resistents, tindran una alçada mínima de 90 cm i disposaran d'una
vorada de protecció, un passamà i una protecció intermitja que impedeixi el pas o
desplaçament dels treballadors.
Si no fos possible la utilització dels mitjans esmentats, s'haurà de disposar de mitjans
d'accés segurs i utilitzar sempre cinturons de seguretat amb ancoratge o altres mitjans
de protecció equivalents.
L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció
s'hauran de verificar prèviament a la seva utilització, posteriorment de forma periòdica
i cada vegada que les seves condicions de seguretat puguin resultar afectades per
una modificació, període de no utilització o qualsevol altra circumstància.
Caldrà tenir especial cura a l'entrar o sortir del col.lector, atesa la seva fondària, així
com delimitar i protegir la zona d'entrada de materials a l'interior del col.lector,
prohibint el pas als treballadors en el moment d'efectuar operacions de càrrega o
descàrrega, sota l'atenta vigilància de l'encarregat d'aquesta tasca.

1.7.3.- Instal.lacions, màquines i equips :
Les instal.lacions, màquines i equips utilitzats en les obres hauran d'ajustar-se al que
disposa la seva normativa específica.
En qualsevol cas, excepte que les disposicions específiques de la normativa
esmentada així ho exigeixin , les instal.lacions, màquines i equips, incloent les eines
manuals a sense motor, hauran de :
- Estar ben projectats i construits tenint en compte els principis de l'ergonomia.
- Mantenir-se en correcte estat de funcionament.
- Utilitzar-se exclusivament per als treballs pels que hagin estat dissenyats.
- Ser emprats per treballadors que hagin rebut una formació adequada.
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- Assegurar la seva fixació i els elements de transport (cordes, politxes, etc.)

1.7.4.- Treballs en rases, excavacions, pous, treballs subterranis i col.lectors:
Abans de començar els treballs de moviment de terres o obertura de rases, s'hauran
d'adoptar les mesures per localitzar i reduir al mínim els perills deguts a cables
subterrànis i demés sistemes de distribució.
En les excavacions, pous, treballs subterranis, túnels o col.lectors s'hauran de prendre
especials precaucions :
- Per prevenir riscos de sepultament per esfondrament o desprendiment de terres,
caigudes de persones, terres, materials o altres objectes, mitjançant sistemes
d'entibació, blindatge, estrebament, talussos o altres mesures adequades, en especial
en la fortmació de rases de més de 2 metres de fondària.
- Per prevenir la irrupció accidental d'aigua, mitjançant sistemes de fombeig o altres
proteccions adequades.
- Per garantir una ventilació suficient en tots els llocs de treball de manera que es
mantingui una atmosfera apta per a la respiració que no sigui perillosa o nociva per a
la salut. En especial, a l'interior de túnels o col.lectors, on es disposaran elements de
ventilació forçada o a través d'oxígen transportat per les persones que hi intervinguin.
- Per evitar qualsevol atrapament a l'interior d'un túnel o un col.lector, el treballador
haurà de portar un arnés lligat a una corda subjectada per l'altre extrem amb
mecanismes de retracció o rescat, ja siguin manuals o a motor (cabrestant).
- El treballador que operi en túnels o col.lectors haurà de disposar d'un sistema de
comunicació amb l'exterior i informar periódicament del seu estat al responsable del
comandament de l'obra.
- Per permetre que els treballadors puguin fugir en casos d'incendi o irrupció d'aigua o
caiguda de materials es disposaran els mecanismes abans descrits.
- S'hauran de preveure vies segures per entrar i sortir de l'excavació o del túnel o del
col.lector.
- Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment, s'hauran
de mantenir allunyats de les excavacions, o s'hauran de prendre les mesures
adequades, en el seu cas mitjancant la construcció de barreres, per a evitar la seva
caiguda en les rases o l'esfondrament del terreny.

1.7.5. Treballs de soldadura :
Els treballs de soldadura, fora d'aquells que hagin de fer-se "in situ" es realitzaran en
un local específicament destinat a aquesta activitat.
Els llocs on es soldi estaran degudament ventilats i delimitats.
L'omplert de les làmpades de gasolina haurà de fer-se únicament després d'haver-se
assegurat que no hi hagi flames o cigarretes enceses a la vora.
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Els dipòsits de les làmpades no s'ahuran d'omplir més de 2/3 de la seva capacitat.
Desprès d'omplert es tancarà el recipient on s'haurà tret el combustible, i s'aixugaran
possibles vessaments. L'encés es farà fora del magatzem.
Per sota dels 0 ºC, quan plogi o nevi, o la velocitat del vent sobrepassi els 50 Km/h, es
paralitzarà aquest tipus de treball.

1.7.6. Emmagatzematge de productes combustibles i/o inflamables :
Els locals on es guardi gasolina, oxígen, acetilè, propà o butà, estaran aïllats i dotats
d'extintors contra incendis. A l'entrada es col.locaran senyals de perill d'incendi i de
prohibit fumar.

1.8. POSADA EN PRÀCTICA.
Per a la posada en pràctica s’actuarà de la següent forma :
- De les previsions mensulas de la planificació es realitzarà comanda de les partides
de seguretat, per tal que siguin rebudes a l’obra amb suficient antelació.
- El cost de les unitats es farà amb càrrec a l’obra.
- Tot el personal està obligat a l’ús de les peces de protecció i de seguretat, així com a
complir les normes de seguretat contingudes en aquest estudi, d’acord amb la
reglamentació vigent.
- Per a un control del seguiment d’aquest Estudi, es faran servir els models de formats
que, es complimentaran en el moment adequat i es guardaran a l’obra. Els models
seran els següents :
- Recepció de peces de protecció personal.
- Autorització de l’ús de la maquinària.
- Control estadístic d’accidents.
- Informes tècnics d’investigació d’accidents.
- Informes de visita d’obra (auditories internes de seguretat).
- Etc.
- Si es considera adient, es confeccionaran altres formats de control.

1.9. SEGUIMENT I CONTROL.
El seguiment i contol de la Seguretat de l’obra el portarà a terme el Coordinador de
Seguretat i Salut.
És obligatori que es trobi disposat a l’obra el llibre d’Incidències, que constarà de
diferents fulls, destinats per a coneixement de l’Inspecció de Treball, Direcció Facultativa,
Contractista o empresari principal. Poden fer anotacions els propis titualrs, els Tècnics del
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centre de seguretat i salut i els membres del comitè de seguretat i salut o vigilants de
seguretat, tal i com s’indica al R.D. 1627/97.
El compliment de les normes de seguretat, així com l’ús de les peces de protecció i
ndividual i col.lectiva el verificarà el vigilant de seguretat, que n’informarà al cap d’obra a
l’encarregat. El control de la posada en pràctica de les mesures i medis de seguretat, així
com els assajos que es considerin necessaris, segons R.D. 1627/97, estaran a càrrec del cap
d’obra.

1.10. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA.
L’obra estarà senyalitazada segons el present Estudi de Seguretat i Salut i la legislació
vigent.
Terrassa, setembre de 2012

Pere Puigdomènech i Roca

Lluís Casals i Solà

Arquitecte
Cap del Servei de Projectes i Obres

Arquitecte tècnic
Servei de Projectes i Obres
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3.- PLEC DE CONDICIONS

-

3.1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ.
A més de la normativa esmentada en l'apartat 1.2. del present Estudi de Seguretat i Salut,
són d'obligat compliment les disposicions contingudes a :
-

-

Estatut dels Treballadors.
Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71).
Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 17-3-71).
Comités de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71).
Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (O.M. 20-5-52) (B.O.E.
15-6-52).
Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa. (O.M.21-11-59) (B.O.E. 27-11-59).
Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) (B.O.E.
5/7/8/9-9-70).
Homologació de medis de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-74) (B.O.E.
29-5-74).
Reglament d'explosius. (R.D. 2114/78, 2-3-78) (B.O.E. 7-9-78)
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (R.D. 02-08-02)
Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió (O.M. 28-11-68).
Reglament d'aparells elevadors per a obres (O.M. 23-5-77) (B.O.E. 14-6-77)
Reglament de Normes Bàsiques de Seguretat Minerac (R.D. 863/85, 2-4-85) (B.O.E. 12-685)
Normes per a la senyalització d'obres en les carreteres (O.M. 14-3-66) (B.O.E. 23-3-60).
Codi de la Circulació.
Conveni Col.lectiu Provincial de la Construcció.
Normes UNE i ISO que alguna de les anteriors assenyalen com d'obligat cumpliment.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals.
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, que aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre, pel que s’estableix disposicions mínimes de
seguretat i de salut en les obres de construcció.
Llei 42/1997, de 14 de novembre, de Ordenació de la Inspecció de- Treball i Seguretat
Social.
Reial Decret 138/2000, de 4 de febrer, de aprovació del Reglament de Organització i
Funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
Reial Decret 707/2002, de 19 de juliol, pel que s’aprova el Reglament sobre el procediment
administratiu especial d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i per a
l’imposició de mesures correctores d’incumpliments en matèria de prevenció de riscs
laborals en l’àmbit de l’Administració General del Estat.
Reial Decret de 19 de febrer de 1926, pel que es prohibeix l’ús de cerusa, sulfat de plom i
altres productes que contenguin aquests pigments per a pintar en l’interior dels edificis.
Ordre de 31 de gener de 1940, que aprova el Reglament de Seguretat en el Treball.
Capítul VII sobre bastides.
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Ordre de 20 de maig de 1952, que aprova el Reglament de Seguretat e
Higiene en la Construcció i Obres Públiques.
Ordre de 10 de desembre de 1953 (B.O.E del 22 de desembre), sobre
cables, cadenes, etc., en aparells d’elevació), que modifica i completa l’Ordre
de 20 de maig de 1952, que aprova el Reglament de Seguretat e Higiene en
la Construcció i Obres Públiques.
Ordre de 20 de gener de 1956, sobre treballs en calaixos d’aire comprimit.
Decret de 26 de juliol de 1.957 del Ministeri de Treball, pel que es fixa els
treballs prohibits a menors de 18 anys i dones. Rectificació. Derogat
parcialment en lo que es refereix al treball de les dones, per la Llei 31/1995
de Prevenció de Riscs laborals.
Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses.
Ordre de 23 de setembre de 1966, sobre treball en cubertes), que modifica i
complementa la Ordre de 20 de maig de 1952, que aprova el Reglament de
Seguretat e Higiene en la Construcció i Obres Públiques.
Decret 3151/1968, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de
líneas Eléctricas Aéreas de Alta tensión.
Ordre de 28 de agost de 1970, pel que s’ aprova la Ordenança de Treball en
la Construcció, Vidre i Ceràmica.
Ordre de 9 de març de 1971, por la que se aprova la Ordenança General de
Seguretat e Higiene en el Treball.
Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament
Electrotècnic, per a Baixa Tensió.
Ordre de 23 de maig de 1977, per la que s’aprova el Reglament d’Aparells
Elevadors per a obres.
Ordre de 19 de desembre de 1977 del Ministeri de Industria, por la que se
modifica la MI BT-004, 007 i 017.
Reial Decret 1244/1979, de 4 de abril, pel que s’aprova el Reglament
d’Aparells a Presió.
Ordre de 30 de setembre de 1980 del Ministeri d’Indústria, per la que es
modifica la MI BT-044.
Ordre de 21 d’abril de 1981, per la que s’aprova la Instrucció Tècnica
reglamentaria MIE-AP4 sobre cartuchos de GLP.
Ordre de 30 de juliol de 1981, del Ministeri d’Indústria, per la que es modifica
la MI BT-025.
Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i
garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de
transformació.
Ordre de 16 de desembre de 1987, per la que s’estableixen nous models per
a la notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per a la seva
complementació i tramitació.
Ordre de 6 de maig de 1988, per la que es modifica la de 6 de octubre de
1986 sobre els requisits i dades que han de reunir les comunicacions
d’obertura prèvia o reanudació d’activitats en els centres de treball, dictada
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en desenvolupament del Reial Decret-Llei 1/1986, de 14 de març.
Reial Decret 590/1989 del Ministeri de Relacions amb les Corts, de 19 de maig, pel que es
modifiquen els articles 3 i 4 del Reglament de seguretat en les màquines.
Ordre de 6 de juny de 1989, sobre Comunicació de la Comissió per a l’aplicació de la
Directiva sobre material elèctric.
Reial Decret 1316/1989, de 27 d’octubre, sobre protecció dels treballadors contra riscs
relacionats amb l’exposició al soroll durant el treball.
Ordre de 17 de novembre de 1989 del Ministeri de Industria i Energia, per la que es
modifica l’Annex 1 del Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer de 1989, sobre determinació
i limitació de la potència acústica admisible de determinat material i maquinària d’obra.
Reial Decret 1504/1990, de 23 de novembre, d’aproximació de les legislacions sobre
aparells a presió i els mètodes de control d’aquests aparells.
Reial Decret 71/1992, de 31 de gener, d’aproximació de les legislacions sobre les
estructures de protecció en cas de volcament i contra caiguda d’objectes.
Llei 21/1992, de 16 de juliol, Llei de Industria.
Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre, d’aproximació de les legislacions sobre els
aparells a gas.
Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, d’aproximació de les legislacions sobre
màquines.
Ordre de 10 de juny de 1993, d’aproximació de les legislacions sobre vehicles a motor i les
seves components.
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener, d’aproximació de les legislacions sobre màquines,
que modifica el Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, publicat en el B.O.E. de 11
de desembre de 1992.
Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, de modificacions del Reial Decret 1407/1992, de 20
de novembre, d’aproximació de les legislacions sobre els equips de protecció individual.
Ordre de 20 de febrer de 1995, d’aproximació de les legislacions en matèria de
classificació, envasat i etiquetat de preparats perillosos.
Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors.
Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol d’aproximació de les legislacions sobre productes
de la construcció.
Llei 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball.
Ordre de 29 de març de 1996, d’aproximació de les legislacions sobre determinació de
l’emisió sonora de màquines i materials utilitzats en construcció.
Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, pel que
s’estableixen les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en
el treball.
Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, sobre
llocs de treball (aplicables al sector de la construcció els articles relatius a escales per
remisió de l’Annex IV del Reial Decret 1627/1997).
Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues
que generin riscs, en particular dorsolumbars, per als treballadors.
Ordre de 22 d’abril de 1997 del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, sobre Activitats de
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Prevenció de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Profesionals de la
Seguretat Social.
Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, del Ministeri de la Presidència sobre
la protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a
agents biològics durant el treball.
Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, del Ministeri de la Presidència, sobre
la protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a
agents cancerígens durant el treball.
Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de
protecció individual.
Ordre de 27 de juny de 1997, pel que es desenvolupa el Reial Decret
39/1997 de 17 de gener pel que s’aprova el Reglament de los Serveis de
Prevenció en relació amb les condicions d’acreditació de les entitats
especialitzades com serveis de prevenció alienes a les empreses,
d’autorització de les persones o entitats especialitzades que pretén
desenvolupar l’activitat d’auditoria del sistema de prevenció de les empresas i
de l’autorització de les entitats públiques o privades per a desenvolupar i
certificar activitats Normatives en matèria de prevenció de riscs laborals.
Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips
de treball.
Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer, del Ministeri de la Presidencia, pel
que s’aprova el Reglament d’explosius.
Ordre de 10 de març de 1998, per la que es modifica la Instrucció Tècnica
Complementaria MIE-AP5 del Reglament d’Aparells a Presió sobre extintors
d’incendis.
Ordre de 25 de març de 1998 del Ministeri de Treball i Assumptes Socials,
per la que s’adapta, en funció del progrés tècnic, el Reial Decret 664/1997,
de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra riscs relacionats
amb l’exposició a agents biològics.
Ordre de 16 de abril de 1998, sobre normes de procediment i
desenvolupament del Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis i es revisa
l’Annex 1 i els apèndixs del mateix.
Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, pel que s’aprova el Reglament pel
desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i
Residus d’Envasos.
Reial Decret 928/1998, de 14 de maig, pel que s’aprova el Reglament
General sobre procediments sancionadors per infraccions de l’ordre social.
Ordre de 29 de maig de 1998, per la que es modifiquen les Instruccions
Tècniques Complementàries MIG-R 7.1 i MIG-R 7.2.1 del Reglament de
Xarxes d’escomeses de Combustibles Gasosos.
Reial Decret 1488/1998, de 10 de juliol, d’adaptació de la legislació de
prevenció de riscs laborals a l’Administració General de l’Estat.
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Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, pel que es dicten les disposicions d’aplicació de la
Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23/CE, relativa als equips de presió i es
modifica el Reial Decret 1244/1979, de 4 d’ abril, que va aprovar el Reglament d’aparells a
presió.
Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel que es deroguen diferents disposicions
en matèria de normalització i homologació de productes industrials.
Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors contra els riscs relacionats amb els agents químics durant el treball.
Ordre de 7 de desembre de 2001, per la que es modifica l’annex I del Reial Decret
1406/1989, de 10 de novembre, pel que s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús
de certes substàncies i preparats perillosos.
Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emisions sonores en
l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure.

mitjançant rodons clavats al mateix, o d'una altra manera eficaç
-

-

-

3.2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ.
Totes les peces de vestir de protecció personal o elements de protecció col.lectiva tindran
fixat un temps de vida útil, desestimant-les al seu termini.
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una
determinada peça de vestir o d'equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada
prevista o de la data d'entrega.
Tota peça de vestir o equip de protecció que hagi sofert un tractament límit, és a dir, el
màxim pel que va ésser concebut (per exemple, per un accident) serà desestimat i reposat al
moment.
Aquelles peçes de vestir que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les
admeses pel fabricant, seran reposades d'immediat.
L'ús d'una peça de vestir o d'equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.

-

-

-

3.2.1. Proteccions personals.
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de
Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.
En cas de que no existeixi Norma de Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les
seves respectives prestacions.

-

3.2.2. Proteccions col.lectives.
Els elements de protecció col.lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals
següents :
Tanques autònomes de limitació i protecció :
Tindran com a mínim 90 cm d'alçària, i estaran construides a base de tubs
metàl.lics i disposaran de potes per a mantenir la seva verticalitat.
Topalls de lliscament de vehicles :
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny
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Abalissament :
Es farà mitjançant dispositius autònoms la càrrega i
funcionament dels quals es revisarà en la periodicitat
establerta.
Baranes :
Disposaran de llistó superior a una alçària de 90 cm, de
suficient resistència per a garantir la retenció de persones, i
portaran un llistó horitzontal intermig, així com el corresponent
entornpeu.
Plataformes de treball :
Tindran com a mínim 60 cm. d'amplària i les situades a més de
2 m. del terra estaran dotades de baranes.
Escales de mà :
Estaran dotades de sabates antilliscants.
Plataformes volades :
Tindran la suficient resistència per a la càrrega que hagin de
soportar, estaran convenientment ancorades i dotades de
baranes.
Xarxes :
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran
aquelles que acompleixin amb garantia, la funció protectora per
a la que estan previstes.
Lones :
Seran de bona qualitat i de gran resistència a la propagació de
la flama.
Cables de subjeció de cinturó de seguretat, els seus
ancoratges, suports i ancoratges de xarxes :
Tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que
puguin estar sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.
Interruptors diferencials i preses de terra :
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a
enllumenat de 30 mA i per a força de 300 mA. La resistència de
les preses de terra no serà superior a la que garantitzi, d'acord
amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió
màxima de 24 V. Es mesurarà la seva resistència
periòdicament i, al menys, en l'època més seca de l'any.
Extintors :
Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d'incendi
previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a màxim.
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3.3. SERVEI DE PREVENCIÓ.
3.3.1. Servei Tècnic de Seguretat i Salut.
L'empresa constructora adjudicatària de les obres disposarà d'assessorament en matèria
de seguretat i salut.

monitor de seguretat seran les que segueixen: intervenir ràpidament i eficaç en totes
aquellles ocasions que es produeixi un accident, sostraient, en primer lloc, el
company ferit del perill, prestant-li l'atenció necessària, realitzant la cura d’urgència i
transportant-lo en les millors condicions al Centre Mèdic o vehicle per poder arribarhi. El monitor de seguretat tindrà preparació per redactar un primer part d’accident
com ja es va indicar al tractar de l’apartat referent a la farmaciola.
Els talls de treball es distribuiran talment que tots disposin d’un monitor de
seguretat o socorrista.

3.3.2. Servei Mèdic.

- Assistència als accidentats.

Els cartells deguadment senyalitzats i millor encara, si fos possible, per mitjà
de cartons individuals repartits a cada operari, es recordaran i indicaran les
instruccions a seguir en cas d’accident. Primer, aplicar els primers auxilis i segon,
avisar als Serveis Mèdics i comunicar-ho a la línia de poder corresponent de
l’empresa i en tercer lloc acudir a demanar assistència sanitànira més pròxima.

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis,
Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on cal traslladar als accidentats per al
seu més ràpid i efectiu tractament.
Es molt convenient disposar a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i
adreçes dels Centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per a garantir un ràpid
trasllat dels possibles accidentats als Centres d'assistència.

Pel compliment d’aquest últim punt, en els cartells, degudament senyalitzats,
es trobaran les dades del Centre Mèdic més pròxim (telefon i direcció), Servei propi
o Mútua Patronal o Hospital o Ambulatori. També amb el telèfon dels serveis més
pròxims d’ambulàcies i taxis. Quan esdecideixi de l’evacuació del ferit a un Centre
Hospitalari, s’haurà d’advertir telefònicament al Centre de la inminent arribada de
l’accidentat.

L'empresa constructora adjudicatària de les obres disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa,
propi o mancomunat.

- Reconeixements Mèdics.
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic
previ al treball, i que es repetirà anualment.

3.5 VIGILANT DE SEGURETAT.
Es nomenarà un Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst en la normativa
vigent.

3.4. SERVEIS TÈCNICS DE SEGURETAT I SALUT. FORMACIÓ DEL PERSONAL
L’empresa constructora disposarà d’assessorament tècnic en Seguretat i Salut.
Tots els operaris han de rebre, a l’ingressar a l’obra, una exposició detallada dels mètodes
de treball i dels riscs que pogués entranyar, juntament amb les mesures de previsió, prevenció i
protecció que hauran d’emprar. Per aquest motiu s’impartiran a tots els operaris un total de cinc
(5) hores lectives de Seguretat i Salut en el treball. En aquestes hores, a més de les Normes i
Senyals de Seguretat, se’ls ensenyarà la utilització de les proteccions col·lectives, i l’ús i atenció
de les individuals de l’operari.

3.6. INSTAL.LACIONS MÈDIQUES.
- Farmaciola :

Els operaris seran àmpliament informats de les mesures de seguretat, personals i
col·lectives, que han d’establir-se en el tall a que estiguin adscrits, així com en els adjacents.

Es disposarà d'un local destinat a farmaciola central, equipat amb el material
sanitari i clínic necessari per atendre qualsevol accident. La farmaciola central es
revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material que hi manqui, que
en qualsevol cas ha de comptar amb el material previst en la circular núm. 27 de
novembre de 1974, sobre farmacioles d’empreses.

S’elegiran els operaris més idonis, als que impartiran cursets especials de socorrisme i
primers auxilis, formant-se monitors de seguretat o socorristes. Les missions específiques del

Serà obligatòria l'existència d'una altra farmaciola amb el material especificat
a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball en aquelles zones de
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treball que estiguin allunyades de la farmaciola central, per a poder atendre petites cures, amb el
material actualitzat.

3.7. INSTAL.LACIONS D'OBRA.
Les instal.lacions provisionals d'obra s'adaptaran, en el relatiu a elements, dimensions i
característiques a l'especificat en els Articles 39, 40, 41 i 42 de l'Ordenança General de Seguretat
i Higiene i en els Articles 335, 336 i 337 de l'Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i
Ceràmica.
Per la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació
necessària.

El Plà de Seguretat i Salut haurà d'estar aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o en el seu
defecte, per la Direcció Facultativa. Aquest Pla, juntament amb l'informe del
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o la Direcció
Facultativa, es presentarà per a la seva aprovació a l'Administració pública que hagi
adjudicat l'obra.
Una còpia del Plà de Seguretat i Salut, a efectes del seu seguiment i
coneixement, s'entregarà al representant dels treballadors en el Centre de treball i a
l'Empresa.

3.7.1. Vestidors.

Correspondrà al contractista que realitzarà les obres enviar una copia de
l'esmentat Plà, previament aprovat, a les oficines de l'Inspecció del Treball i
Seguretat Social corresponents.

El vestidor disposarà de taquilles individuals, amb clau, seients i calefacció, en un recinte
habilitat pel seu ús com a vestidor.

El contractista haurà de garantir que cada treballador rebi una formació
teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva.

3.7.2. Serveis.

Tot el personal haurà de rebre, a l'ingressar a l'obra, una exposició dels
mètodes de treball i els riscs que aquests poden comportar, juntament amb les
mesures de seguretat que haurà d'emprar.

Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu
treballadors, i un W.C. per cada 25 treballadors. Disposarà de miralls, penjarrobes i calefacció.
3.7.3. Menjador.
Es disposarà d'un recinte habilitat com a menjador, capaç per acollir la totalitat dels
treballadors de l'obra, dotat d'il.luminació natural i artificial adequada, ventilació suficient i proveït
de taules i seients amb respatller, piles rentavaixelles, aigua potable, elements per a escalfar
menjars i un recipient amb tapa per a dipositar les deixalles. A l'hivern estarà dotat de calefacció.

S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut a tot el personal de l'obra.
Triant el personal més qualificat, s'impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis,
de manera que tots els treballs disposin d'un socorrista.
Quan la Direcció Facultativa observés incompliment de les mesures de
Seguretat i Salut prescrites, advertirà al constructor del fet, deixant constància dels
incompliments en el Llibre d'incidències, estant facultada per a la paralit-zació de la
zona de treball o de l'obra, en circumstàncies d'especial gravetat o risc, donant
compte a l'Ajuntament, a l'Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, així
com al Vigilant de Seguretat i Salut.

3.8. PLA DE SEGURETAT I SALUT.
En conformitat a l’article 7 del R.D. 1627/97, el contractista elaborarà un Pla de Seguretat i
Salut en el treball, en el que s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en aquest Estudi, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. Els
amidaments, qualitats i valoracions recollides al pressupost de l’Estudi de seguretat i Salut, poden
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista, prèvia justificació
tècnica degudament motivada, sempre que la qual cosa no suposi una disminució de l’import
total, ni dels nivells de protecció continguts a l’estudi. Als plans de seguretat i salut elaborats en
aplicació de l’estudi de seguretat i salut, les propostes de mesures alternatives de prevenció
inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que com ja s’ha dit, no podrà implicar cap
disminució de l’import total.
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3.9. LLIBRE D’INCIDÈNCIES
A cada centre de treball existirà, amb la finalitat de control i seguiment del pla
de eguretat i salut, un llibre d’incidències, amb fulles per duplicat, habilitat a l’efecte.
El llibre d’incidències haurà de mantenir-se sempre a l’obra, romandrà en poder del
coordinador de seguretat i salut, o quan no fos necessària la designació de
coordinació, en poder de la direcció facultativa. A l’esmentat llibre tindran accés la
direcció facultativa de l’obra, el contractista i els subcontractistes i els treballadors
autònoms, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en matèria de
prevenció a les empreses que intervinguin a l’obra, els representants dels
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treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut al treball de les
Administracions públiques competents, els quals podran fer anotacions al mateix, relacionades
amb els fins que al llibre se li reconeixen.
Efectuada una anotació al llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat i
salut, o la direcció facultativa en el seu cas, estaran obligats a remetre, dins del termini de vint-iquatre hores, una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província a la qual es
realitza l’obra. Igualment deuran notificar-se les anotacions en el llibre al contractista afectat i als
representants dels treballadors d’aquest.
3.10. PARALITZACIÓ DELS TREBALLS.
Sense perjudici d’allò previst als apartats 2 i 3 de l’article 21 i a l’article 44 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, quan el coordinador de Seguretat i Salut, durant l’execució de
l’obra o qualsevol altra persona integrada a la direcció facultativa observés incompliment de les
mesures de seguretat i salut, avisarà al contractista d’això, deixant constància de tal incompliment
al llibre d’incidències, quedant facultat per, en circumstàncies de risc greu i imminent per a la
seguretat i salut dels treballadors, disposar la paralització de les treballades, o en el seu cas, de la
totalitat de l’obra. Aquell qui hagués ordenat la paralització deurà donar compte als efectes
oportuns a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social corresponent, als contractistes i, en el seu
cas, als subcontractistes afectats per la paralització, així com als representants dels treballadors
d’aquests.
Així mateix, allò disposat en aquest apartat s’entén sense perjudici de la normativa sobre
contractes de les Administracions Públiques relatives al compliment de terminis i suspensió
d’obres.

Terrassa, setembre de 2012

Pere Puigdomènech i Roca

Lluís Casals i Solà

Arquitecte
Cap del Serrvei de Projectes i Obres

Arquitecte tècnic
Servei de Projectes i Obres
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Vista ascendent de la Ctra Rubí (Av Santa Eulàlia - encreuament amb carrer Baldrich)

Vista ascendent des de l’Avinguda Santa Eulàlia.

El mateix tram anterior, lleugerament més al nord.

Encreuament amb el carrer Baldrich.
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Vista ascendent tram comprès entre Baldrich i Torras i Bages

Aparcament en cordó a vorera oest en el tram entre Torras i Bages i Navas de Tolosa.

Vista ascendent a la cruïlla amb el carrer Torras i Bages.

El mateix tram anterior. S’observa la proximitat d’alguns arbres a la façana est.
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Parada d’autobus de la línia 10 (darrere la senyal de trànsit).

El mateix edifici anterior. S’observa el nou paviment, que s’ha realitzat”.

Cantonada amb el Carrer Navas de Tolosa..

Carrer Navas de Tolosa, cantó est.
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Espai lliure inclòs al Pla Especial del Patrimoni Històric-Arquitectònic-Ambiental.

Vista ascendent de la Carretera de Rubí en el tram entre Navas de Tolosa i Lepant.

cases incloses en el PE del Patrimoni de Terrassa, (Lluís Muncunill i Parellada – 1902)

El mateix tram anterior (línia d’aparcament en cordó al costat de la vorera oest)
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El mateix tram anterior, on s’observa la proximitat dels escossells a la façana est.

Cruïlla del carrer Lepant.

Vista ascendent, al fons cruïlla del carrer Lepant.

Vista del carrer Lepant, oest.

Document final del Projecte d’Urbanització de la carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich
Reportatge fotogràfic

Pàgina 5 de 12

Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Servei de Projectes i Obres

Vista ascendent entre els carrers Lepant i Escudé.

El mateix tram anterior, on s’observa el mur de la fàbrica Sala i Badrinas a l’esquerra.

El mateix tram anterior.

Fita quilomètrica de la carretera, BP-1503.
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Mur de la fàbrica Sala i Badrinas, i contenidors en el tram entre Lepant i Escudé.

Vista ascendent entre els carrers Escudé i d’en Prim.

Vista del mur de la fàbrica des del carrer Escudé.

El mateix tram anterior.
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El mateix tram anterior, una mica més al nord.

La mateixa cruïlla anterior: en aquest punt es passa d’un a dos carrils ascendents.

Cantonada amb el carrer d’en Prim.

Vista del carrer d’en Prim, mirant cap a ponent.

Document final del Projecte d’Urbanització de la carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich
Reportatge fotogràfic

Pàgina 8 de 12

Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Servei de Projectes i Obres

La mateixa cruïlla, on conflueixen els dos sentits de circulació cap a la Ctra de Rubí.

Vista desdendent de la carretera de Rubí des de la mateixa cruïlla anterior.

Carrer d’en Prim des de la Carretera de Rubí (oest).

Pl. de la Terrassa Industrial, dos carrils ascendents, un descendent i aparcament.
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El mateix tram anterior.

Vista descendent des de la Plaça de la Terrassa Industrial.

Vista ascendent a l’alçada de la Pl. de la Terrassa Industrial,

Cruïlla carretera de Rubí – Carrer d’en Prim, vista descendent.
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Pl. de la Terrassa Industrial, om el projecte proposa el pintat del carril bicicleta.

La cantonada amb la carretera de Montcada.

Vista de la cantonada amb la Carretera de Montcada.

La cantonada de la carretera de Montcada i l’enllaç amb el carrer Topete.
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Vista de la Carretera de Montcada (oest).

Nou edifici corresponent al Polígon d’Actuació Carretera de Montcada, 330,.

Detalls de la urbanització de la Plaça de la Terrassa Industrial.
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ANNEX 7 – MILLORES D´OBRA
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MILLORES D’OBRA
Definició i valoració de les diferents millores constructives que, opcionalment, els licitadors podran
incloure dins la seva oferta. Cadascuna d’aquestes millores està definida com una partida alçada
que el licitador, en cas d’oferir-ne la seva execució, l’haurà de contemplar en la seva totalitat.
Aquestes millores no formen part del pressupost de contracte i el contractista ofereix executar-les
sense modificar el preu del contracte ni suposar cap cost addicional per a l’Ajuntament.
Aquestes millores no substitueixen cap partida dels pressupostos de licitació, ja que aquests
preveuen deixar la mateixa proposta actual. Les millores que es proposen a continuació
constitueixen realment una proposta de milllora respecte la situació de projecte i actual.

elements de protecció, potència i maniobra. Central hidràulica, per al subministrament del fluid
hidràulic necessari per al funcionament dels equips, composta per dipòsit de 25 litres, motor
elèctric de 4,5 kw. I bloc de electro-vàlvules; els connectors d'aquestes electro-vàlvules es
centralitzen en una caixa de connexions des d'on parteix la mànega multifilar que estableix la
interconnexió amb el quadre elèctric. Cablejat elèctric i mànega fins al quadre elèctric.
4.- Altres: pagament dels treballs d'adequació d'instal.lacions existents, els drets de supervisió i
qualsevol altre concepte que calgui abonar a l'Empresa titular del subministrament elèctric, així
com la contractació d'aquest subministrament, i la legalització del sistema amb una entitat de
control autoritzada tipus icit o eca
Valoració de la millora nº1 en PEM:
3 bateries x 32.000 € = 96.000 €

MILLORA CONSTRUCTIVA 1

Implantació de bateries de contenidors soterrats

MILLORA CONSTRUCTIVA 2

Arranjament de la placeta ubicada a la cantonada amb el C/Navas

de Tolosa
Tot i que la previsió del projecte en quant a recollida de residus, és mantenir la situació existent,
deixant les actuals bateries de superfície en la mateixa ubicació i amb el mateix nombre de
contenidors, es planteja la possibilitat d’implantar tres bateries soterrades al llarg de la Ctra. de
Rubí ja que, a l’ampliar notablement la vorera de la banda de ponent, es disposa de plataformes
suficients per a encabir-les en el lloc que s’assenyala en els plànols (cantonades amb els carrers
Escudé, Navas i Torras i Bages)
Descripció de la millora:
Subministrament i col·locació de sistema de contenidors d'escombraries soterrat de la marca
Equinord o equivalent, incloent:
1.- Obra civil: enderrocs, moviment de terres i drenatge inferior, necessaris per a la construcció
del fossat mitjançant plaques prefabricades de formigó que permetrà la ubicació dels equips. En
cas de trobar serveis no esperats, s'inclou el desviament dels mateixos. Reblert dels laterals de
les plaques amb graves i remat superior amb formigó. El tipus de paviment d'acabat considerat és
rajola o, en el seu defecte, material amb preu màxim de compra de 15 euros/m2. La zona
afectada pels treballs comprendrà fins a un màxim de 50 cm. perimetrals mes allà del marc de
l'equip
2.- Equip de contenidors soterrats: subministrament, descàrrega i muntatge de conjunt de plaques
de formigó preparades per a ensamblar-se en obra. Subministrament, descàrrega i muntatge d'un
equip destinat al soterrament de 4 contenidors de càrrega posterior de fins a 1.300 litres, compost
per una plataforma elevadora accionada per cilindres de simple efecte, mitjançant central
hidràulica independent i torreta, i d'un altre equip destinat al soterrament d'1 contenidor per a
vidre, de càrrega mitjançant ploma de fins a 3.000 litres. Els quatre contenidors de càrrega
posterior i el de vidre, estan inclosos.
3.- Escomesa elèctrica: inclou tots els treballs per a disposar de l'escomesa elèctrica a peu d'obra
segons indicacions de companyia subministradora -fins i tot armari, CDU i elements de seguretat,
si no es pot connectar a quadre existent-, amb una potència contractada de 13,85 kw, 380 v
trifàsica, més neutre i terra, necessària pel funcionament dels contenidors, segons emplaçament
detallat en plànols i d'acord amb les característiques del fabricant. El sistema inclou: armari de
potència i maniobra: construït en polièster de doble aïllament, amb quadre elèctric compost pels

Actualment existeix una separació física entre els espais destinats a vorera i a zona d’estada. Es
considera la possibilitat d’eliminar aquesta separació, integrant l’espai de la placeta a la circulació
peatonal.
Descripció de la millora:
Aquesta integració suposa eliminar el muret existent i deixar la placeta al mateix nivell que la
vorera, demolint el paviment existent i rebaixant el nivell de la placeta al definit per les voreres;
posteriorment, caldrà enrajolar-la amb la mateix paviment a col.locar a la vorera del Carrer Navas
de Tolosa, és a dir, llosa de formigó de 40x40x7 cm. disposada sobre llosa de formigó de 15 cm
de gruix. Aquest rebaix comportarà l’arrebossat de la part baixa de la mitgera de la casa
existent,que caldrà fer amb molta cura per a no malmetre les pintures existents. Inclou també
realitzar el pas elevat en el carrer “cul de sac” per donar continuïtat a la placeta, amb mescla
asfàltica.
Valoració de la millora nº2 en PEM:
Enderrocs, rebaix i arrebossat:
Base formigó: 26.163 m3 x 73.48 =
Llosa formigó 40x40x7 cm: 174.37 m2 x 27.89 €/m2 =
Fressat, guals de vehicles, mescla bituminosa i regs d’adherència:
Total

2.526,00 €
1.922,46 €
4.863,18 €
2.517,73 €
11.829,37 €

Implantació de les lluminàries d’enllumenat públic sobre
columnes al carrer Navas de Tolosa
MILLORA CONSTRUCTIVA 3

La xarxa actual de l’enllumenat públic consisteix en punts de llum muntats sobre braços ancorats
a les façanes dels edificis. Per tal de no haver de rebentar en un futur els paviments, el projecte
preveu la construcció de la xarxa soterrada, que permeti en un futur la implantació dels punts de
llum sobre columnes. Es considera la possibilitat de completar la instal.lació, eliminant els braços
indicats, instal.lant les columnes i punts de llum.
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Descripció de la millora:
4 columnes amb doble lluminària, una per calçada i l’altra per vorera, i 3 amb lluminària només
per vorera. Les columnes i lluminàries serien idèntiques a les contemplades a la Ctra. de Rubí.
Valoració de la millora nº3 en PEM:
Columna de planxa d'acer galvanitzat de 5m NICOLSON d'alçària amb base
platina i porta, col·locada sobre dau de formigó. Amb tot el necessaria per la
seva instal.lació. Inclou base platina+porta,colocada en dau de formigó
3u
x
293.31 =

879,93 €

Llumenera simètrica JUNIOR amb difusor de vidre, amb equip i làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de 70 W, de preu superior, amb bastidor metàl·lic
el·lipsoidal amb forquilla i allotjament per a equip, acoblada ant. Carandini o
equivalent. Inclou equip i làmpada.JNR-V/GC
7u
x
268.53 = 1.879,71 €
Llumenera simètrica JUNIOR amb difusor de vidre, amb equip i làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de 50 W, amb bastidor metàl·lic el·lipsoidal amb
forquilla i allotjament per a equip, acoblada ant. Carandini o equivalent. Inclou
equip i làmpada.JNR-H/CC-Q
4u

x

259.51 = 1.037,04 €

Columna de planxa d’acer galvanitzat de 6.5m d’alçada, coronament sense
pletina, amb base pletina i porta, col.locada sobre dau de formigó. Amb dos
braços, un a 6.5m i un a 4m. Amb tot el neccessari per a la seva instal.lació.
Inclou pletina+porta, col.locada en dau de formigó
4u

x

413.50 = 1.654,0 €

Subministrament i col.locació de caixa de derivació amb 4 fusibles per a
lluminària tipus ARUALBOX CL-65 o equivalent
7u

x
Total

23.25 =

162,75 €
5.613,43 €
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PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L ADMINISTRACIÓ

El pressupost pel coneixement de l Administració del Document final del Projecte d Urbanització
de la carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich, es presenta a
continuació:

PRESSUPOST D EXECUCIÓ MATERIAL (P.E.M.)

697.676,71

PRESSUPOST D EXECUCIÓ PER CONTRACTE (19%), SENSE IVA

830.235,28

PRESSUPOST D EXECUCIÓ PER CONTRACTE, INCLÒS L IVA (21%)
CONTROL DE QUALITAT (AMB I.V.A)

1.004.584,69
15.068,77

Obra mecànica referida a la renovació de la xarxa d aigua potable de les canonades
0
de fibrociment, la col.locació de tubs provisionals i retirada d aquestes canonades
de fibrociment situades als carrers recollits dins l àmbit de projecte; éssent treballs
realitzats a càrrec de Mina Pública d Aigües de Terrassa.
PRESSUPOST DEL CONEIXEMENT DE L ADMINISTRACIÓ
1.019.653,46
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1

INTRODUCCIÓ I GENERALITATS

1.1
1.1.1

DEFINICIO I NORMES D'APLICACIO GENERAL
DEFINICIÓ

El present Projecte té per objecte la realització, fins la seva total execució, de totes les obres
que es detallen en els documents integrants del mateix i que es representen en els plànols adjunts, la
construcció de les quals es subjectarà a les prescripcions contingudes en el present Plec Particular i a
les instruccions del Tècnic Director de les Obres, a qui correspon l'interpretació autoritzada d'aquells i
qui resoldrà les dificultats de detall que puguin presentar-se.
1.1.2

ÁMBIT D’APLICACIÓ

Les prescripcions d’aquest Plec, seran d’aplicació a totes les obres incloses en el present
Projecte. En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu
contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposen a lo establert en
la Llei de Bases de l’Administració Local, al Reglament General de Contractació i en el Plec de
Clàusules Administratives Generals i Particulars. En el cas contrari sempre serà primer el contingut
d'aquestes disposicions.
1.1.3

DOCUMENTS DEL PROJECTE

El present Projecte consta dels següents documents: Document núm.1.- Memòria i els seus
annexes; Document núm.2.- Plànols; Document núm. 3.- Plec de Condicions Tècniques; Document
núm. 4.- Pressupost. El contingut d’aquests documents està detallat a la memòria.
S’entén per documents contractuals els incorporats al contracte i que són d’obligat compliment,
llevat de les modificacions posterirs degudament autoritzades. Aquests documents són: Memòria,
Plànols, Plec de Prescripcions, Quadres de Preus núm.1 i núm.2 i Pressupost General, així com
l’Estudi de Seguretat i Salut.
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i representen
únicament una opinió fonamentada de la propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la
certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.
Solament els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del
contracte, per tant, el Contractista no podrà al·legar modificiació de les condidicons del contracte en
base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareixin en
alguns documents contractuals.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la
suficient informació directa que rectifiqui i ratifiqui la continguda als documents informatius del
Projecte.
1.1.4

ells. En cas de discrepància es considerarà la prioritat d’aquest Plec sobre els Plànols i Quadres de preus, la
d’aquests sobre la Memòria, i la d’aquesta sobre els Annexes.
En cas de discrepància en els plànols entre les cotes que figuren i els amidaments dels elements
acotats, es donarà, en principi, validesa als esmentats amidaments, excepte que es faci patent que es tracti
de detalls tipo sense escala posteriorment acotats. En qualsevol cas s’haurà de demanar la conformitat de la
Direcció facultativa.
1.1.5

NORMES D'APLICACIÓ GENERAL

Per a totes les obres objecte de la present Contracta regiran les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts, PG-3, aprovat per Ordre Ministerial
del 6-2-76, en endavant PG-3 - amb tots els complements i modificacions posteriors -, excepte en aquelles
que siguin explícitament complementades, substituides o modificades pel present Plec de Condicions
Tècniques Particulars. Cal entendre que els aspectes, Fins i tot aquells articles del PG-3 que hagin estat
explicitament desenvolupats en el present Plec Particular, seguiran vigents en tot alló que no hagi estat
modificat.
Com a norma general, a més, es consideraran d'aplicació les disposicions que a continuació
s'enumeren:
-Plec de Clàusules Administratives Particulars aplicables a la Contractació d'Obres de
l'Ajuntament de Terrassa .
-Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat (Decret
3854/1970 de 31 de desembre, BOE núm 40 de 16 de febrer de 1971), en endavant PCAGE en alló
que no sigui modificat per l'anteriorment expressat Plec General de l'Ajuntament, prevalent aquest
darrer en cas de contradicció.
VIALITAT
-PG/4-88 Plec de prescripciones técnicas generals per a obres de carreteras i puentes (MOPU),
apovado el 21/1/88 (BOE 3-28-8, modificado Boe 9-10-89)
-Intrucción de carreteras 3.1 IC: característiques geometricas. Trazado, aprobado 23/4/64 (BOE:
30/6/64)
-Intrucción de carreteras 5.1 IC: Drenatge, Aprovado el 21/6/65 (BOE:23/5/90)
-Intrucción de carreteras 5.2 IC: Drenatge superficial. Aprovado el 14/5/90 (BOE: 23/5/90)
-Intrucción de carreteras 6.1 IC: Sección de firmes. Aprovat el 26/3/80 (BOE:31/5/80)
-Reglament de 29/10/1920 de policia i conservació de carreteres
-Codi de la Circulació.
XARXES DE SERVEIS
-Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents
subministraments públics que discorren pel subsol. D120/1992 del departament d'Indústria i Energia (DOG:
12/6/92) Modificacions(DOG:25/9/92)
-Especificacions técniques de caràcter general de les companiies subministradores

COMPATIBILITAT I PRELACIÓ ENTRE ELS ANOMENATS DOCUMENTS

XARXA DE SANEJAMENT

En principi s’ha de considerar que tots els documents que defineixen les obres concorden entre

-Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament a Poblacions, aprovat
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per Ordre del 15-9-86 (BOE 23-9-86).
-Recomanacions per la construcció de clavegueram de l’Ajuntament de Terrassa.
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA
-Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'abastament d'aigües. Aprovat
(BOE: 30610/74)

de maig de 1971, normes esmentades als documents contractuals i, complementariament, la resta de les
normes UNE
-Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTM, i
d'altres normes vigents a d'altres paisos, sempre que siguin esmentades en un document actual.
-Plec general de condicions per a a fabricació, el transport i el muntatge de canonades de formigó de
l'associació tècnica de derivats del ciment.
-NTE, Normes Tecnològiques de l'Edificació
-Normatives particulars de les corporacions locals

XARXA D'ENERGIA ELECTRICA/ENLLUMENAT
BARRERES URBANÍSTIQUES
-Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries de 2-08-02, així com
les modificacions que del Reglament i/o Instruccions estiguin en vigor en el moment de la realització
dels treballs.
-Reglamento sobre instalación i funcionamiento de centrales electricas, lineas de transport de
energia electrica i estaciones transformadoras. Aprovado 0.23/2/49 (BOE: 10/4/49)
-Reglamento sobre condicions técnicas i garantias de seguridad en centrales electricas i
centros de transformacion. Instrucciones técnicas complementarias MIE.RAT . Aprovat R.d.37275
(BOE: 18/1/83)
-Normas sobre ventilación i acceso de ciertos centros de transformación. Res.19/6/84
(BOE:26/6/84)
-Reglamento de lineas electricas aereas de alta tensión. D.3151/68 (BOE: 8/3/69)
-Reglamento de verificaciones i regularidad en el subministrament de energia. D.12/3/54 (BOE:
15/4/54 modif BOE: 6/6/86)
- Normes M:V: i instruccions d'ellumenat urbà. 1965 MOPU. Ordenances municipals
XARXA DE GAS
-Normas básicas del gas en edificios habitados. 0.29/3/74 (BOE:30/3/74 modif BOE: 11 i
27/4/74)
-Reglamento general del servicio público de gases combustibles. D.2913/73 (BOE:21/11/73
modif BOE: 21/5/75 i 20/2/84
- Reglamento de redes i acometidas de combustibles gaseosos. Instrucciones MIG. 0.18/11/74
(BOE: 23/7/84)
-Intruccion sobre documentació i puesta en servicio de les instalaciones receptoras de gases
combustibles. 0.17/12/85 (BOE: 9/1/86 modif 26/4/86)
-Aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de gasos
combustibles. D291/91 del departament d'Indústrai i Energia (DOG:24/1/92)
-Reglamento sobre instalaciones de magatzem de GLP en depositos fijos. 029/1/86
(BOE:22/2/86 modific 10/6/86)
-Reglamento per a instalaciones distribuidoras de gases licuados del petroleo. 0.7/8/69 (BOE:
21/8/69)
VARIS
-Instrucció de carreteras 8.2 IC: marcas viales. 0.16/7/87 (BOE:4/8/87 i 29/9/87)
-Normativas particulares de les compañias concesionarias de servicios (aigua, electricidad,
telefono i gas)
-Normes Tecnològiques de jardineria i paisatgisme NTJ del col·legi oficial d'enginiers tècnics
agricoles de Catalunia.
-Normes declarades de compliment obligatori per ordere ministerial del 5 de juliol de1967 i l'11
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-Promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectóniques. Llei 20/1991 del Departament
de Benestar Social, 25-11-91 (DOG: 4/12/91)
- Desplegament de la llei 20/1991 sobre promoció d'accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques. Aprovació codi d'accessibilitat. Decret 135/95 de 24-03-1995
- Supresió de barreres arquitectòniques. D.100/184 del Departament de Sanitat i seguretat Social,
10/4/84 (DOG: 18/4/84)
- Supressió de barreres arquitectòniques als espais públics i en els projectes i obres d'urbanització.
Circular de Departament de Sanitat i Seguretat Social (1982)
SISTEMES CONSTRUCTIUS
- NBE-AE-88 Acciones en la edificación. R:D: 1370/88 (BOE: 17/11/88)
- PDS-1-74 Norma sismorrense. D. 3209/74 (BOE: 21/11/74)
-Instrucció del Formigó Estructural (EHE), aprovada per Reial Decret 2661/1988 d’11 de setembre,
BOE del 13 de gener de 1999.
- EP-80 instrucció per a el proiecto i la ejecución de obres de formigó pretensat. R.D. 1789/80
(BOE:8/9/80 modif 12/2/89 i 6/3/86) Derogació de l'art. 58 per l'EF-88 (BOE: 29/7/88)
- EF-88 Instrucciones per a el proiecto i la ejecucón de forjados unidireccionales de hormigon armat o
pretensat. R.D. 824/88 (BOE:28/7/88 correc 25/11/88)
- NBE-FL-90 Muros de resistentes de fabrica de ladrillo. R.D. 1723/90 (BOE: 4/1/91)
- NBE-QB-90 Cubiertas amb materiales bituminosos. R.D. 1572/90 (BOE: 7/17/90)
- NBE-MV-102-75 Acero laminado per a estructuras de edificación. R.D. 2899/76 (BOE: 14/12/76)
- NBE-MV-103-73 calculo de les estructuras de acero laminado en edificación. D. 1335/73 (BOE:
27/6/73)
- MV-104-66 Estructuras de acero laminado en la edificación. D.1851/67 (BOE: 25/8/67)
- MV-105-67 Roblones de acero. D.685/69 (BOE:22/4/69)
- MV-106-68 Tornillos ordinarios, calibrados, tuercas i arandelas de acero per a estructuras de acero
laminado. D.685/69 (BOE:22/4/69)
- MV-107-68 Tornillos de alta resistència i sus tuercas i arandelas. D. 685/69 (BOE:22/4/69)
- NBE-MV-108-76 Perfiles huecos de acero per a estructuras. R.D. 3235/76 (BOE:1/2/77)
-NBE-MV-109-79 Perfiles conformados de acero per a les estructuras de edificación. R.D. 3180/79
(BOE:1/4/80)
- NBE-MV-110-82 calculo de piezas de chapa conformadas de acero per a a edificación. R.D.
2048/82 (BOE:27/8/82)
-NBE-MV-111-80 placas paneles de chapa conformada de acero per a la edificación R.D. 2169/81
(BOE:24/9/81)
-Plec general de condicions tècniques. Direcció general de arquitectura. 0. 4/6/73 (BOE:13a 16, 18 a
23 i25 i 26/6/73
-UC-85 Recomanacions sobre l'us de cendres volants en el formigó. 0.12/4/85 (dog: 3/5/85)
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- RC-88 Plec de prescripciones tecnicas generals per a la recepción de ciments. R.D. 1312/88
(BOE:4/11/88 correc 24/11/88)
- RL 88 Plec de prescripciones tecnicas generals per a la recepción dels ladrillos ceramicos en
les obres de construcción. O. 27/7/88 (BOE:3/8/88)
- Obligatoriedad de homologación dels ciments per a fabricación de formigons i morteros per a
todo tipo de obres i productos prefafricados. R.D. 1313/88 (BOE:4/11/88)
- RI-85 Plec general de condicions per a recepción de iesos i escaiolas en les obres de
construcción. 0. 31/5/85 (BOE:10/6/86)
- Iesos i escaiolas. Hormigonación obligatoria per a la construcción i especificaciones técnicas
de prefabricados i productos afines i su homlogación por el Ministerio de Industria i Energia. R.D.
1312/86 (BOE:1/7/86 correcc 7/10/86)
- Control de qualitat de l'edificació. D. 375/88 (DOG: 28/12/88 correc 13/1/89, desplegament
24/2/89 , 11/10/89)
SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL
- Disposiciones mínimas de seguridad i salud en les obres de construcción. R.D. 1627/1997 ,
de 24 d'octubre
- Llei de prevención de riesgos laborales. Llei 31/1997, de 8 de novembre
- Reglamento de servicios de prevención. R.D. 39/1997, de 17 de gener
- Disposiciones mínimas de seguridad i salud en els lloces de trabajo.
R.D. 486/1997, de 14 d'abril
- Disposiciones mínimas de materia de señalización de seguridad i salud en el trabajo. R.D.
485/1997, de 14 d'abril
- Disposiciones mínimas de seguridad i salud per a la utilización por els trabajadores dels
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997, de 18 de juliol
- Disposiciones mínimas de seguridad i salud relativas a la utilización dels trabajadores de
equipos de protección individual. R.D. 773/1997, de 30 de maig
- Normas per a la iluminación en els centros de trabajo. O. 26/8/40 (BOE:29/8/40)
- Andamios. Reglamento general sobre seguridad e higiene en el trabajo (capítol VII). O.
31/1/40 (BOE:3/2/40)
- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. O.
20/5/52 (BOE:14 i 15/6/52 modif 21/12/53 Complement 1/10/63)
- Obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad e higiene en el trabajo en els
proiectos de edificación i obres publicas. O. 28/8/70 (BOE:21/3/86) modificació R.D. 84/90 (BOE:
25/1/91) Model de Llibre incidències (BOE: 13/10/86) Correcció (BOE:31/10/86)
- Ordenanza de trabajo per a les industrias de construcción, vidrio i ceramicas (capitol XVI). O.
28/8/70 (BOE:5,7,8 i 9/9/70) correcció (BOE:17/10/70) Interpretació d'articles (BOE:28/11/70 i
5/12/70)
L'Adjudicatari s'haurà d'atenir en l'execució d'aquestes obres a tot allò que sigui aplicable en les
disposicions vigents en relació a la Reglamentació del Treball, Assegurances de Malalties, Subsidis
Familiars, Plussos, Subsidis de Vellesa, Gratificacions, Vacances, Retribucions Especials, Hores
Extraordinàries, Càrregues Socials i, en general, totes les disposicions que s'haguin dictat o es dictin
per regular les condicions laborals a les obres per contracta amb destinació a l'Administració Pública.
1.2
1.2.1

DISPOSICIONS GENERALS
CONTRADICCIONS I OMISIONS DEL PROJECTE
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Els treballs esmentats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols, o viceversa, hauran de ser
executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre els Plànos i el Plec de
Condicions, prevaldrà lo prescrit en aquest últim.
Les omisions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de l’obra que
siguin indispensables per a dur a terme l’esperit o intenció exposats en els esmentats documents i que, per
ús o costum, hauran de ser realitzats, no només no s’eximirà al Contractista de l’obligació d’executar aquests
detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats com si hagués
estat completament i correctament especificat en els Plànols i Plecs de Condicions.
1.2.2

ADSCRIPCIÓ I DIRECCIÓ DE LES OBRES

El director facultatiu de l'obra (d'ara en endevant "director") ésla persona amb titulació adequada i
suficient, directament responsable de la comprovació i vigilància de la realització correcta de l'obra
contractada
Per poder dur a terme les seves funcions podrà comptar amb col.laboradors a les seves ordres, que
duran a terme la seva tasca en funció de les atribucions derivades de les seves titulacions professionals
respectives o dels seus coneixements específics i que s'integraran en la "Direcció d'obra" o "Direcció".
El director designat serà comunicat al contractista per l'Administració abans de la data de
comprovació del replanteig, i aquest director procedirà d'igual forma respecte al seu personal col.laborador.
Les variacions d'un o d'altre que s'esdevinguin durant l'execució de l'obra seran posades en coneixement del
contractista per escrit.
1.2.3

FUNCIONS DEL DIRECTOR DE L'OBRA
Les funcions del Director en ordre a la direcció, control i vigilància de les obres són les següents:
- Exigir del Contractista, directament o a per mitjà del personal a les seves ordres, el compliment de
les condicions contractuals.
- Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al Projecte aprovat, o modificacions
degudament autoritzades i el compliment del programa de treballs.
- Definir i precisar aquelles condicions tècniques que els corresponents Plecs de Prescripcions
deixen a la seva decissió.
- Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall.
- Resoldre totes les qüestions tècniques que s'escaiguin pel que fa a interpretació de plànols,
condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquin les condicions del
Contracte.
- Atendre les interpelacions que qualsevol ciutadà pugui realitzar a l'execució de l'obra per remetreles a la Autoritat competent segons la temàtica plantejada.
- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixin el normal compliment
del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitant, si és el cas, les corresponents propostes.
- Proposar les actuacions adients per obtenir, dels Organismes oficials i dels Particulars, els
permisos i autoritzacions necessàries per a l'execució de les obres i ocupació dels béns afectats per
elles, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionats amb elles.
- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgència o gravetat, la direcció
immediata de determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el Contractista haurà de
posar a la seva disposició el personal, material i medis de tot tipus de l'obra.
- Definir, determinar i supervisar els assaigs, proves i anàlisis i demés operacions del Control de
Qualitat així com la interpretació i valoració dels resultats.
- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme al que es disposa en els documents del
Contracte.
- Participar en les Recepcions i redactar la Liquidació, conforme a les normes legals establertes.
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El Contractista restarà obligat en tot moment a prestar la seva colaboració al Director pel
normal desenvolupament de les funcions que li són encomanades.
1.2.4

AUTORITAT DEL DIRECTOR FACULTATIU

El Director Facultatiu de les Obres resoldrà qualsevol qüestió que surgeixi referent a la qualitat
dels materials utilitzats de les diferents unitats d’obra contractades, interpretació de Plànols i
especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant l’execució dels treballs
manats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi la Legislació vigent sobre el
particular.
1.2.5

PERSONAL DEL CONTRACTISTA

El contractista està obligat a comunicar a l'Administració, en un termini de quinze dies comptats
a partir de la data en que s'hagi notificat l'adjudicació de les obres, la seva residència o domicili
habitual de no constar a la proposició, com també la del seu delegat fent constar expressament el(s)
telèfon(s) respectius, a tots els efectes derivats de l'execució del contracte.
Des de l'inici de les obres i fins a la recepció definitiva, el contractista i el seu delegat hauran
de comunicar a l'Administració els possibles canvis de residència o telèfon, i la persona o persones
que els substituiran en cas d'absències perllongades.
El contractista haurà d'instal.lar, abans de començar les obres, i mantenir durant l'execució del
contracte, una "oficina d'obra" en el lloc que consideri més apropiat, amb conformitat del director.
El contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l'oficina d'obres sense l'autorització prèvia
del director.
El contractista haurà, necessàriament, de conservar en aquesta oficina d'obres una còpia
autoritzada dels documents contractuals del projecte, les seves modificacions i el "llibre d'ordres".
Quan el contractista, o les persones que en depenguin, incorrrin en actes o omissions que
comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment dels programes de treball,
l'Administració podrà exigir-li l’adopció de mesures concretes i eficaces per a aconseguir o restablir el
bon ordre en l'execució del pactat, sense perjudici de les disposicions vigents quant al compliment dels
terminis i les causes de resolució del contracte.
La Direcció de l'obra vetllarà especialment perquè les funcions de Delegat del Contractista i la
resta del seu personal facultatiu recaiguin sobre persones que ostentin la titulació requerida.
La Direcció podrà suspendre els treballs, sense que aixó signifiqui cap alteració dels termes i
terminis del Contracte, quan aquells no es realitzin sota la direcció del personal facultatiu designat per
als mateixos.
El Director Facultatiu podrà exigir del Contractista la designació del nou personal facultatiu
quan així resulti de les necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les ordres rebudes o
de negativa a subscriure, amb conformitat o observacions, els documents que reflexin el
desenvolupament de les obres - com els partes de situació, dades d'amidaments d'elements a ocultar,
resultats d'assatjos, ordres de la Direcció i d'altres definits per les disposicions del Contracte o
convenients pel millor desenvolupament del mateix - es presumirà que existeixi aquell requisit.
1.2.6

ORDRES AL CONTRACTISTA

El "llibre d'ordres" serà diligenciat prèviament pel secretari general de l'Ajuntament, s'obrirà a la
data de comprovació del replanteig i es tancarà a la de recepció definitiva.
Durant aquest període de temps estarà a disposició de la direcció, que hi anotarà les ordres,
instruccions i comunicacions que estimi oportunes, i les autoritzarà amb la seva signatura. Així mateix
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el contractista o el seu delegat estaran obligats a signar al mateix en senyal de justificació i als efectes
procedents.
Efectuada la recepció definitiva, el "llibre d'ordres" passarà a poder de l'Administració, si bé podrà ser
consultat en tot moment pel contractista.
Quan l'Administració decideixi portar també un "llibre d'incidències de l'obra" el contractista estarà
obligat a donar a la direcció tota classe de facilitats per tal de poder recollir les dades que siguin necessàries
per poder dur correctament aquest llibre.
La Direcció Facultativa serà l'unic interlocutor ordinari entre l'Administració i l'Adjudicatari. Les ordres
emanades de la Superioritat jeràrquica del Director, llevat de casos de reconeguda urgència, es comunicaran sempre al Contractista per mitjà de la Direcció d'obra. I en els casos excepcionals esmentats,
l'Autoritat promotora de l'ordre la comunicarà a la Direcció amb la mateixa urgència.
El Contractista no podrà en cap moment atendre, sense autorització expressa del Director, cap sol⋅licitud de modificació de les obres de procedències aliena a la pròpia Direcció Facultativa. Les observacions,
peticions i reclamacions que puguin fer-li arribar altres persones que es considerin afectades per les obres
les remitirà amb la diligència requerida a la Direcció de l'obra perque disposi el que calgui en cada cas.
En aquelles obres en que l'Ajuntament nomeni un Inspector d'obra, la missió d'aquest serà
exclusivament la de permanent vigilància i informació a la Direcció d'obra sota les ordres d'aquesta, sense
que pugui ostentar - per si o per delegació - cap altra prerrogativa. Excepcionalment podrà aturar l'execució
de determinada unitat d'obra que no s'estigui realitzant d'acord a les indicacions emanades de la Direcció, el
temps suficient per informar-la immediatament de l'adopció d'aquesta mesura per tal de que disposi el que
calgui al respecte.
1.2.7

SUB-CONTRACTES

Cap part de les Obres podrà ser subcontratada sense consentiment previ de l’Enginyer Encarregat de
les mateixes.
Les sol·licituds per a cedir qualsevol part del contracte tindran que formular-se per escrit i acompanyarse amb un testimoni que acrediti que l’organització que s’ha d’encarregar dels treballs que han de ser
objecte de subcontracte està particularment capacitada i equipada per a la seva execució. L’acceptació
del subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat contractual.
1.3
1.3.1

INICIACIÓ DE LES OBRES
INSPECCIÓ DE LES OBRES

Incombeix a l'Administració exercir, d'una manera continuada i directa, la inspecció de l'obra durant
l'excecució, per mitjà de la Direcció, sense perjudici que pugui confiar tals funcions, d'una forma
comlementària, a qualsevol altre dels seus òrgans i representants.
El Contractista i/o el seu Delegat haurà d'acompanyar la Direcció durant les visites d'inspecció de les
obres.
1.3.2

COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG

L'Acta de comprovació del replanteig s'haurà de subjectar a les regles i requisit que estableix l'artticle
127 del R.G.C.R. i produirà els efectes que en el mateix es contemplen.
Dins els deus dies següents a l'adjudicació del contracte, es practicarà la comprovació del replanteig
de l'obra, del que s'estendrà acta del resultat.
L'Administració comunicarà per escrit al Contractista el dia i l'hora en que es realitzarà aquesta
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comprovació, a efecte que compareixi a la mateixa.
No es podrà iniciar l'obra sense que s'hagi emès l'acta de comprovació del replanteig o que
s'hagi fet constar reserves que es creguin fundades. En aquests casos es suspendrà l'inici fins que es
dicti resolució ordenant l'inici o la suspensió definitiva.
Les despeses que en tot cas, es puguin generar per la comprovació del replanteig seran a
compte del Contractista.
Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat d'introduir
modificacions en el projecte, el Director redactarà en el termini de quinze dies i sense perjudici de la
remissió immediata de l'Acta, una estimació raonada de l'import d'aquelles modificacions.
Si l'Administració decideix la modificació del projecte, es procedirà a redactar les modificacions
precises per a la seva viabilitat, acordant la suspensió temporal, total o parcial, de l'obra i ordenant, en
aquest últim cas, la iniciació dels treballs en aquelles parts no afectades per les modificacions
previstes en el projecte. Una vegada aprovat el projecte modificat, de conformitat amb el que es
disposa per a les certificacions en aquest Plec de condicions, serà vigent als efectes del contracte.
1.3.3

PROGRAMA DE TREBALLS

El Contractista presentarà, en el termini de quinze dies (15) a comptar de la data de l'Acta de
Comprovació del Replanteig, el Programa de treballs ajustat al termini d'execució contractat, en el que
constarà:
a) Ordenació en parts o clases d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb expressió
del volum de cada una d'elles.
b) Determinació dels medis necessaris tals com personal, instal⋅lacions, equip i materials, amb
expressió dels seus rendiments mitjans.
c) Estimació, en dies calendari, dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions
preparatòries, equip i instal⋅lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra.
d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres u
operacions preparatòries, equip i instal⋅lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris.
e) Gràfics de les diverses activitats o treballs.
El Programa de treballs haurà de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra precisa
per procedir als replanteigs de detall i als preceptius assaigs d'acceptació.
El programa de treballs, un cop aprovat per la Direcció Facultativa, cobrarà caràcter contractual
i serà exigible com a tal.
1.3.4

ORDRE D'INICIACIÓ DE LES OBRES

La suscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici - llevat de que la pròpia Acta
expressi altra cosa - al període d'execució de l'obra que, es comença a comptar, a efectes del termini,
des del dia següent a la data d'aquella.
Si, no obstant haver el Contractista formulat observacions que podessin afectar l'execució del
Projecte, el Director decidís la seva iniciació, el Contractista està obligat a iniciar-les, sense perjudici
del seu dret a exigir, donat el cas, la responsabilitat que a l'Administració incumbeix com a
conseqüència immediata i directa de les ordres que emet.
L'inici de qualsevol unitat d'obra haurà de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, prèvia
comprovació dels replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assaigs i anàlisis previs i/o
d'acceptació que resultin necessaris.
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1.4
1.4.1

DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES
REPLANTEIG DE DETALL DE LES OBRES

L'Adjudicatari, en base a les dades contingudes en el Projecte i a les instruccions de la Direcció
Facultativa, haurà de confeccionar els plànols geomètrics de replanteig general i de detall.
El Director aprovarà els replanteigs general i de detall necessaris per a l'execució de les obres i
subministrarà al Contractista tota la informació de que disposi per tal de que aquells puguin ser realitzats.
El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per
efectuar els replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referència que calguin.
1.4.2

EQUIPS DE MAQUINÀRIA

El Contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i medis auxiliars que siguin
precissos per a la bona execució d'aquells en el termini estipulat. Aquest equip també incluorà el tancat i
protecció de l'obra, així com les escomeses provisionals que siguin necessàries.
Qualsevol modificació de l'equip adscrit o aportat a l'obra exigible per Contracte o compromès per la
Licitació, requerirà la prèvia aprovació de la Direcció Facultativa.
1.4.3

ASSAIGS

El Contractista ve obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la Direcció
Facultativa per a la realització de les proves, assaigs o anàlisis del Control de Qualitat, així com a disposar
de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal, materials i aparells que es requereixin sense cap
abonament.
En el cas que els resultats dels assaigs de control resultessin desfavorables o insuficients, el Director
de l'obra podrà exigir la realització dels assaigs complementaris que estimi pertinents. El Contractista
assumirà totes les despeses que s'originin per aquest motiu i no es computaran els efectes del percentatge
màxim del cost del Control de Qualitat a càrrec d'aquell.
L'Administració contractarà la realització del sassaigs a un laboratori especialitzat. El contractista
abonarà fins a un import màxim del 2 per cent del pressupost d'execució per contracte del projecte.
1.4.4

MATERIALS

No s'aportarà ni s’utilitzarà cap material a obra si prèviament no ha estat acceptat per la Direcció
Facultativa. En conseqüència el Contractista notificarà a la Direcció, amb suficient antelació la procedència i
disponibilitats del que es proposi utilitzar, a l'objecte de que aquella pugui ordenar l'execució de les proves i
assaigs necessaris per acreditar la seva l'idoneïtat. D'acord amb aixó es considerarà defectuosa l'obra o la
part d'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats i aprovats per la Direcció Facultativa.
L'acceptació de les procedències proposades serà condició prèvia imprescindible per a la realització
d'aplecs a l'obra, sense perjudici de que la Direcció pugui verificar en tot moment que l'esmentada idoneïtat
es manté en aplecs successius o rebutjar més endavant si s'apreciés en el material qualsevol defecte de
qualitat o uniformitat.
Els préstecs, tant de titularitat pública com privada, situats parcial o totalment en el propi Terme
Municipal requeriran l'aprovació prèvia formal, específica per a la realització d'aquesta obra, de l'Ajuntament.
Sense perjudici de la subjecció a llicència i a qualsevol altra autorització que s'escaigui. A tal efecte el
Contractista aportarà tot el necessari per a definir l'intervenció, l'abast de l'impacte, la seva durada i les
mesures correctores que proposi.
Els materials necessaris per a l'obra no inclosos en el present Plec hauran també de ser de qualitat
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adequada a l'utilització a que se'ls destina, havent de presentar-se mostres, informes i certificats dels
corresponents fabricants, poguent en tot cas la Direcció Facultativa ordenar la realització d'assajos i
proves que estimi convenient.
Els materials es disposaran i s’emmagatzemaran de forma convenient tant pel que fa a la seva
necessària conservació - característiques, aptitud, forma...etc.- com perquè siguin fàcilment
inspeccionables. També es prendrà especial cura en la seguretat dels aplecs, tant pels béns com per
les persones, pròpies a l'obra o alienes.
Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui inutilitzable
per qualsevol altre concepte serà retirat de l'obra immediatament.
Tot el que s'ha expressat serà també aplicable al material procedent de la pròpia obra pel que
fa a la seva possible reutilització en la mateixa. En quan a la seva utilització en altres obres, caldrà
l'autorització de la Direcció.

aquelles circumstàncies o les accions precises per a comprovar l'existència de tals defectes o vicis.
Si la Direcció ordena la demolició i reconstrucció per advertir vicis o defectes evidents en la
construcció, les despeses d'aquestes operacions seran a compte del Contractista.
En el cas d'odenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents en elles vicis o
defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del Contractista si resulta comprovada l'existència real
d'aquells vicis o defectes; cas contrari, aniran a càrrec de l'Administració.
Si la Direcció creu que les unitats d'obra són defectuoses i que no compleixen estrictament les
condicions del contracte, tanmateix, admissibles, pot proposar a l'Administració contractant l'acceptació de
les mateixes, amb la conseqüent rebaixa de preus. El Contractista queda obligat a acceptar els preus
rebaixats fixats per l'Administració, a no ser que prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses pel
seu compte i d'acord amb les prescripcions del contracte.
1.4.8

1.4.5

L'emplaçament del aplecs en terrenys de la pròpia obra o en altres del mateix Terme Municipal,
tant de titularitat pública com privada, requeriran la prèvia aprovació de la Direcció Facultativa. El
Contractista delimitarà de manera ben ostensible la totalitat del perímetre utilitzat i serà responsable de
la neteja i acondicionament del propi espai i també del seu entorn i zona d'influència. L'omissió
d'aquest requisit serà motiu de sanció, clausura de l'utilització i detraiment de la primera certificació
que es produiexi dels imports necessaris per a fer front a les despeses de restitució de les condicions
al lloc en qüestió.
Les superficies s'hauran d'acondicionar, un cop utilitzades, restituent-les el seu primitiu estat.
Qualsevol despesa o indemnització que es derivi correrà de càrrec del Contractista.
1.4.6

TREBALLS NOCTURNS O FESTIUS

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats pel Director i es podran realitzar
només les unitats d'obra que ell indiqui. El Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació del
tipus i intensitat que la Direcció ordeni i mantenir-els en perfecte estat mentre durin els treballs.
Serà objecte d'autorització expressa la utilització de qualsevol medi que pugui implicar
contaminació acústica o qualsevol altra molèstia al veïnat.
Els treballs en jornada festiva, ja general o local, també requeriran la prèvia aprovació de la
Direcció Facultativa. Als efectes, els dissabtes tindran la consideració de festius en la totalitat de la
seva jornada.
1.4.7

CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DE DESVIAMENTS

APLECS

TREBALLS DEFECTUOSOS I TREBALLS NO AUTORITZATS

Fins que tingui lloc la recepció, el Contractista respondrà de l'execució de l'obra contractada i
de les faltes que en la mateixa hi haguessin, sense que sigui eximent ni li doni cap dret la
circumstància de que els representants de l'Administració hagin examinat o reconegut, durant la seva
construcció, les parts o unitats de l'obra o els materials emprats o que hagin estat inclosos aquests i
aquelles en els amidaments i certificacions parcials.
El Contractista queda exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal executada sigui
conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració, dels seus representants o de vicis del
projecte, llevat que en aquest últim cas l'hagi presentat el Contractista com a conseqüència del
concurs convocat per l'adjudicació de l'obra en qüestió.
Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure que
existeixen vicis ocults en l'obra executada, la Direcció ordenarà, durant el curs de l'execució i sempre
abans de la recepció definitiva, la demolició i reconstrucció de les unitats d'obra en que es donguin
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El Contractista construirà, habilitarà i mantindrà al seu càrrec els camins o vies de comunicació de
qualsevol mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinària i la seva maniobra.
També realitzarà els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als vianants o
els tràfics de qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolirà i retirarà els que hagin estat construïts al moment que ja no siguin necessaris.
Llevat de que siguin explícitament contemplats en el pressupost en partides independents, aquests
treballs es consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives.
1.4.9

SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I INSTAL⋅⋅LACIONS.

L'Administració podrà ordenar la col.locació d'un cartell indicatiu de l'obra que s'està executant, amb
les dimensions que cregui convenient o pugui establir la normativa corresponent, en un lloc visible des de
l'exterior de l‘àmbit de l’obra que es realitzi aquesta. En el cartell hi haurà de constar com a mínim
l'anagrama de l'Ajuntament, el títol de l'obra, el tècnic Director facultatiu i els que integren la Direcció, el nom
del Contractista, la data d'inici i la prevista pel seu termini.
Així mateix, caldrà instal.lar aquell(s) cartell(s), quan l'obra sigui subvencianada per una altra
Institució o Administració Pública, que exigeixi la respectiva normativa per la qual es reguli la concessió
d'aquelles, i tindrà els textes i dimensions que la mateixa estableixi.
Les despeses de construcció o col.locació dels cartells esmentats en els apartats anteriors, seran a
càrrec exclusiu del Contractista.
L'Adjudicatari restarà obligat a disposar i col·locar en nom, dimensions, tipologia i qualitat suficients
els senyals de tràfic i protecció - informatius i preceptius - necessaris per evitar qualsevol accident així com
tots aquells addicionals que el Tècnic Director estimi necessaris. El responsable dels accidents que puguin
produir-se per incompliment d'aquestes prescripcions serà l'Adjudicatari.
En tot cas caldrà complir els següents requisits mínims:
1.-S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública tant a voreres com a
calçades o a qualsevol altre àmbit públic viari, ja estigui integrat per personal treballant, aplecs de
material, runes, maquinària, medis de transport, rases, pous o qualsevol altre element que afecti
directa o indirectament als treballs en execució.
2.-Sempre caldrà tenir col.locada la senyalització genèrica d’obres, segons senyals reglamenteris
específics.
3.-Es tancarà totalment amb tanques subjectes entre si els àmbits a on hi existeixin pous, rases o
altres elements que puguin representar un perill físic. El conjunt del tancament i les seves
subjeccions presentarà una solidesa suficient. Aquest tipus d'elements caldrà que siguin sempre
coberts al final de la jornada i sempre que no s'hi treballi directament.
4.-A la nit no hi mancarà la definició integra de qualsevol obstacle amb la senyalització lluminosa
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suficient.
Totes les tanques ostentaran en lloc visible un rètol que indiqui el nom de l'empresa i el seu
número de telèfon. Es prohibeix la col·locació d'altres anuncis a les tanques rètols o senyals de tot
tipus que ha d'instal⋅lar l'Adjudicatari amb motiu de les obres, llevat del cas que hi hagi ordre directa de
la Direcció d’obra.
Quan la senyalització s'apliqui sobre obres, àmbits o instal⋅lacions depenents d'altres
organismes, el Contractista restarà, a més, obligat a alló que sobre el particular estableixin les normes
d'aquells organismes interessats.
Restaran a càrrec de l'Adjudicatari les despeses que per material de senyalització i precaució
s'originin pel compliment de tot alló que disposa el present article.
1.4.10 PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS
El Contractista haurà d’ajustar-se a les disposicions vigents per a la prevenció i control
d’incendis, així com a les que dicti el Director Facultatiu de les Obres.
En qualsevol cas, s’adoptaran les mesures necessàries per a evitar que s’encenguin focs
innecessaris, i serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a l’execució de les
Obres, així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin.
1.4.11 PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
Serà d'aplicació el que s'estableix en els articles del PG-3.
La cura per ocasionar les mínimes perturbacions als usuaris de la via pública i als veïns de les
zones properes serà objecte d'especial atenció per part del Contractista al tractar-se d'una condició
inherent a la realització d'obres dins del domini urbà. La Direcció Facultativa vetllarà de manera
especial aquesta qüestió i podrà ordenar la modificació de plans o sistemes d'execució de les unitats
d'obra que ho requereixin i proposar les sancions que siguin aplicables per incompliment d'aquesta
especificació. En tot moment es disposarà d’itineraris per a vianants, degudament identificats i
senyalitzats, que permetin l’accès als habitatges existents acomplint les condicions del codi
d’accessibilitat o, quan no sigui possible, en les millors possible. Sempre que en aquests itineraris
existeixi una rasa o qualsevol obstacle similar, serà cobert amb xapes metal.liques de gruix suficient
per a permetre el pas de persones sense fimbrejar. També s’habilitaran graons per accès als
habitatges quan s’originin alçades superiors a 0,20 m (vint centimetres).
1.4.12 MODIFICACIONS D'OBRA
Quan sigui necessari introduir modificacions en el projecte de l'obra que regeix el contracte, el
Director redactarà l'oportuna proposta integrada pels documents que justifiquin, descriguin i valorin
aquella. L'aprovació per l’Administració requerirà la prèvia fiscalització de la despesa corresponent i la
subjecció del modificat als límits legals i procediment administratiu determinats en la Llei 8/87 de 15
d'Abril, Municipal i de Règim Local de Catalunia i en la secció 4a. del capítol 5è del R.G.C.E.
Una vegada aprovada aquesta modificació, l'Administració entregarà al Contractista còpia del
documents del projecte que s'hagin vist variats com a conseqüència de la modificació en introduir,
suprimir o reduir el nombre d'unitats.
Quan es jutgi necessari emprar materials o executar unitats d'obra que no figurin en el
pressupost del projecte, la proposta que, d'acord amb l'article 150.2 del R.G.C.E., ha d'elaborar el
Director respecte dels nous preus a fixar, es basarà Plec Administratiu: “… en els criteris de la
descomposició i quadres de preus simples i compostos del projecte, i en el seu defecte, seguint les
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determinacions en rendiments i preus establerts per l’Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC). En tot cas,
aquests preus vindran afectats per la baixa de licitació i amb l’aplicació dels mateixos percentatges inclosos
en el projecte i relatius als conceptes del benefici industrial i despeses generals, essent obligatória la seva
execució per a l’adjudicatari, mentre no superi el 20% de l’import d’adjudicació.” Trobo a faltar una referència
al percentatge de despeses auxiliars de la partida.
Els nous preus seran aprovats per l'Administració d'acord amb els límits i/o procediments que es
determinen en l'article 150 del reiterat R.G.C.E. en relació a l'esmentada Llei 8/87 i s'incorporaran a tots els
efectes en el quadre de preus del projecte originari.
L'aprovació per l'Administració de modificacions en el projecte que impliquin la impossibilitat de
continuar executant determinades parts de l'obra contractada, suposarà també, i en el seu cas, la suspensió
temporal, parcial o total de l'obra.
Pel que fa a les variacions en més o menys dels terminis que es derivin de l'execució de les
modificacions del projecte aprovades, s'estarà a allò que disposa l'article 149 del R.G.C.E., sense perjudici
del que procedeix si haguès hagut suspensió temporal, parcial o total.
Ni el Contractista ni el Director podran introduir modificacions en l'obra objecte del contracte sense la
deguda aprovació d'aquelles modificacions i del pressupost corresponent.
Aquelles modificacions que durant la correcta execució de l'obra es produeixin únicament per
variacions en el nombre d'unitats realment executades en vers a les previsions en el projecte, podran ser
recollides en la liquidació sempre i quan no suposin un increment global de la despesa superior al 10 per 100
del preu del contracte. No obstant, si amb posterioritat a la producció d'aquesta o aquestes variacions, fos
necessari introduir modificacions d'altra naturalesa en el projecte, aquelles hauran d'èsser incorporades amb
aquesta, sense esperar a la liquidació de les obres.
En casos d'emergència, el Director podrà ordenar la realització d'aquelles unitats d'obra que sigui
imprescindibles o indispensables per garantir o salvaiguardar la permanència de les parts d'obra ja
executades anteriorment o per evitar danis immediats a tercers. El Director donarà compte immediata
d'aquestes ordres a l'Administració contractant, per tal que es pugui incorporar, en el seu cas, l'expedient
d'autorització i disposició de la despesa corresponent.
1.5
1.5.1

RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA
DANYS I PERJUDICIS

El Contractista restarà obligat a prendre les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona
marxa dels treballs.
En qualsevol cas el Contractista serà l'únic i exclusiu responsable, durant l'execució de les obres, de
tots els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o ocasionar ell o el seu personal, a
ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumirà en conseqüència, totes les responsabilitats que
comportin.
Quan tals perjudicis hagin estat ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre
explícita de l'Administració, serà aquesta responsable dins dels límits assenialats en la Llei de Règim Jurídic
de l'Administració de l'Estat. També serà aquesta responsable dels danys que es causin a tercers com a
conseqüència de vicis de Projecte. En aquests casos l'Administració podrà exigir al Contractista per raons
d'urgència la reparació del dany causat, i aquest tindrà dret a que se li abonin les despeses que es derivin de
tal reparació.
1.5.2

OBJECTES TROBATS

L'Administració municipal es reserva la propietat dels objectes d'art, les antiguitats, les monedes i en
general els objectes de totes classes que es puguin trobar a les excavacions i demolicions practicades als
Plec de Condicions Generals
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terrenis municipals per l'execució de l’obra sense perjudici dels que legalment corresponguin a tercers.
El Contractista té l'obligació d'emprar totes les precaucions que per l'extracció d'aquest objecte
que li sigui indicat per la direcció i dret a que li siguin abonats els excessos de despeses causats per la
realització dels treballs. Per l'extracció d'aquest objecte, el Contractista té l'obligació d'emprar totes les
precaucions que li siguin indicades per la direcció, i el dret a que li siguin abonats els excessos de
despeses causats per la realització dels treballs.
El contractista també estarà obligat a advertir al presonal a càrrec seu els drets de
l'Administració minicipal respecte del supòsit esmentat en l'apartat anterior, sent responsable subsidiari
de les instruccions o els desperfectes que puguin causar aquest personal empleat a l'obra.

instal·lacions que necessiti realitzar per a l’execució del Contracte sobre l’estètica i el paissatge de les zones
en que es trobin situades les Obres.
En aquest sentit, es tindran en compte dels arbres, fites, valles, i altres elements que puguin resultar
perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per a evitar possibles destrosses que, en cas de
produir-se, seran restaurades al seu càrrec.
De la mateixa manera, es tindrà cura del desplaçament i el sentit estètic de les seves instal·lacions,
construccions, dipòsits i apilaments que, en qualsevol cas, hauran de ser prèviament autoritzats pel Director
Facultatiu de les Obres.

1.5.3

1.5.7

EVITACIÓ DE CONTAMINACIONS

El Contractista estarà obligat a verificar les ordres de la Direcció per tal d'evitar la contaminació
ambiental, sanitària i sònica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de qualsevol mena de bé
públic o privat.
És obligació del Contractista el manteniment permanent en l'obra i els seus contorns, de les
adequades condicions de neteja, retirant inmediatament les runes, materials no utilitzables,
instal⋅lacions provisionals que no siguin necessàries, limitant el temps de presència d'aplecs en obra a
l’imprescindible, prenent cura del seu aspecte i, en general, adoptant les mesures i executant els treballs necessaris perquè les obres presentin, en temps sec i en temps de pluja, un aspecte compatible
amb l'ordre, l'higiene i el decòrum exigible a qualsevol activitat urbana i més si aquesta es
desenvolupa en un espai públic i ostensible.
El Contractista, com a conseqüència de la seva obligació de mantenir la policia de l'obra, serà
també responsable de les runes o deixalles que puguin ser abocades per agents aliens a l'obra dintre
dels dominis de la mateixa o de la seva àrea d'influència. Cuidarà de denunciar i de retirar les deixalles
amb la necessària diligència per evitar la degradació generalitzada de l'indret. Només resultarà
exonerat d'aquesta obligació quan, en un àmbit perfectament definit i allunyat de la zona d'obres,
aquestes s'hagin donat per acabades i la Direcció d'Obra hagi donat el vist i plau a la forma com s'ha
deixat l'indret. El Director de l'obra, acompanyat del Contractista, realitzarà aleshores una inspecció - a
la que podrà convocar a la Policia Municipal o altra Autoritat responsable de la neteja ciutadana - i, de
trobar-se conforme, s'entregarà a aquesta la responsabilitat de la vigilància i el manteniment a partir
d'aquest moment.
1.5.4

1.5.5

El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes provisionalment,
totes les obres que integren el Projecte.
De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un plaç de garantia, a partir
de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, qualsevol part d’aquestes que hagin
experimentat desplaçament o patit algun deteriorament per negligència o altres motius que li siguin
imputables o com a conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es
pugui considerar com inevitable.
El Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les Obres durant el plaç de garantia, ja que
les despeses corresponents es considerin incloses en els preus unitaris contractats.
1.5.8

NETEJA FINAL DE LES OBRES

PERMISOS I LLICÈNCIES

Un cop que les Obres s’hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de caràcter temporal
i per servei de l’obra, hauran de ser retirats i els llocs del seu desplaçament restaurats en la seva forma
original.
De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a préstams
o canteres, els quals s’abandonaran tan bon punt com no sigui necessària el seu ús. Igualment, es
condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en condicions acceptables.
Tot això s’executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions
estètiques d’acord amb el paissatge circumdant.
Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte d’abonaments
directes per la seva realització.

Serà d'aplicació l'article 131 del Reglament General de Contractació i la clàusula 20 del PCAG.

1.5.9

SERVEIS AFECTATS

El Contractista comunicarà per escrit al Director de l’Obra la data prevista per a la finalització de les
Obres amb una antelación de trenta (30) dies hàbils, la qual ho comunicarà a la Propietat que nombrarà al
seu Representant per a la recepció i qui, al mateix temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, comunicantla per escrit al Contractista i al Director de l’Obra.
El Contractista haurà d’assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions en
l’Acta.
Es realitzarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de la Propietat, el
Director de l’Obra i el Contractista.

L'Adjudicatari vé obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol⋅licitarà dels titulars
d'obres i serveis, plànols de situació dels mateixos i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres
enterrades per medi dels treballs d'excavació manual necessaris. Les despeses ocasionades o la
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent. ,llevat del cas que, atès el seu excessiu nombre o complexitat, hi hagi partida
específica per aquest concepte.
1.5.6

CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES

RECEPCIÓ

CONSERVACIÓ DEL PAISSATGE
El Contractista posarà especial atenció a l’efecte que puguin tenir les diferents operacions i
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1.6
1.6.1

AMIDAMENT I ABONAMENT
Amidament de les obres
Serà d'aplicació el que s'estableix en el PCAG.

El Contractista facilitarà tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i l'elaboració de
plànols, per tal de documentar els amidaments.
Al finalitzar les obres entregarà a la Direcció Facultativa un conjunt complert de plànols "as
built" en format digital compatible amb CAD, que defineixin la situació i dimensions reals de tots els
elements i instal⋅lacions construïts.
1.6.2

-

-

Abonament de les obres
A) Certificacions: Les certificacions s'expediran emprant-se la relació valorada mensual i es
tramitarà pel Director dins els quinze (15) dies següents al període que correspongui.
Tota certificació que s'expedeixi haurà de fer-se en model normalitzat que tingui establert
l'Administració en català i per quatripiclat, dues l'Administració, un altre pel Contractista i la
darrera per la Direcció; tanmateix si l'obra es financés total o parcialment per Entitat o Institució
que exigís còpia de les certificacions, s'haurà de fer tantes còpies i/o en els models que
aquella(es) tingui(n) fixat(s).
B) Preus unitaris: Tots els treballs, medis auxiliars i materials que siguin necessaris per a la
correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideren inclosos en el preu de la
mateixa, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció de preus.
Es consideren inclosos en els preus unitaris de l'obra del projecte totes aquelles despeses que
pel seu concepte siguin assimilables als costos indirectes a què es fa referència en l'article 67
del R.G.C.E., llevat que aquestes puguin estar previstes en el pressupost del projecte amb
unitats d'obres pròpies o en partides alçades.
C) Partides alçades:
-

Les partides alçades s'abonaran conforme s'indiqui en el plec de prescripcions
tècniques.
En el seu defecte, es consideraran als efectes del seu abonament.
A)

-

-

Com a "partides alçades a justificar", aquelles que no poden ser valorades per
insuficiència de les dades disponibles. Per tant, es consideraran com previsions
económiques que caldrà ajustar en el moment de fer l’obra, quan es disposim
finalment de totes les dades
B)
Com a "partides alçades d'abonament integre", aquelles referides a treballs
específics en els documents contractuals del projecte però que no són
susceptibles de ser definides les seves mides segons el plec de prescripcions
tècniques.
Les "partides alçades a justificar" s'abonaran als preus de la contracta, d'acord amb les
condicions de la mateixa i amb el resultat de les medicions corresponents.
Quan els preus d'una o vàries unitats d'obra de les que integrin una "partida alçada a
justificar", no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà conforme al
disposat en el paràgraf segons el vigent article 150 del R.G.C.E..
Perque l'introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del
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1.6.3

projecte i per tant del contracte, haurà de complir-se conjuntament les dues condicions
següents:
1)
Que l'Administració contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificació i
descomposició del pressupost de la partida alçada, i
2)
Que l'import total de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la seva valoració
tant els preus inclosos en els quadres de preus com els d'aplicació, no excedeixi del
seu import pressupostat en el projecte.
Les "partides alçades d'abonament íntegre" s'abonaran al Contractista en la seva totalitat,
una vegada finalitzats els treballs o obres a les quals es refereixin, d'acord amb les
condicions del contracte i sense perjudici d'allò que el plec de prescripcions tècniques puguin
preveure respecte a la possibilitat de ser abonades en forma fraccionària per casos
justificats.
Quan l'especificació dels treballs o obres constitutives d'una "partida alçada d'abonament
integre" no figuri en els documents contractuals del projecte o ho faci de forma incompleta
imprecisa o insuficient als efectes de la seva execució, s'estarà a les instruccions que al
respecte estableixi per escrit el Director facultatiu.

Altres despeses a càrrec del Contractista

Apart de les especificament esmentades en altres articles del present Plec de Condicions, seran de
càrrec del Contractista sempre que el Contracte no especifiqui explícitament el contrari, les despeses
següents:
- Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall així com les respectives
comprovacions.
- Les de construcció, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars.
- Les de lloguer o compra de terrenys i/o immobles per oficina, taller, o dipòsits de maquinària i
materials.
- De protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot complint les
disposicions vigents en matèria d'emmagatzemament d'explosius i carburants.
- Les de neteja i evacuació de deixalles i escombraries.
- Les de construcció, conservació i demolició i retirada de les rampes, desviaments, accessos,
camins i demés vies auxiliars.
- Les de construcció i conservació de desguassos.
- Les despeses de subministrament, col⋅locació i conservació dels mitjans necessàris per a
l'adequada senyalització o protecció de les obres que no estiguin explícitament inclosos en el Pla de
Seguretat i Higiene.
- Les de subministrament, col·locació i retirada dels cartells indicatius d'obra.
- Les de retirada d'instal⋅lacions, eines, materials i, en general, neteja de l'obra i els seus voltants al
seu acabament.
- Les de restitució, reposició o correció de les zones de préstecs o aplecs.
- Les de muntatge, contractació, conservació i retirada de les instal⋅lacions per al subministraments
d'aigua, energia elèctrica o altres necessaris per a les obres, així com dels seus consums.
- Les de demolició i retirada de les instal⋅lacions provisionals.
- Les de correcció de les deficiències observades i retirada dels materials inservibles.
- Les del personal necessari per a portar a terme la vigilància de les obres.
- Les despeses ocasionades per danys a tercers.
- Les de confecció de plànols de replanteig d'obra, de detall i "as built" així com dels treballs
topogràfics.
L'Adjudicatari correrà a càrrec de les despeses per a l'obtenció de llicències, permisos,
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autoritzacions, visats, ..etc., necessaris per a la legalització de les obres i instal⋅lacions i la seva
posada en funcionament, així com les de confecció dels documents que calgui presentar per a l'obtenció d'aquells, llevat del cas en que el projecte incorpori una partida específica per aquestes despeses.
Les despeses del Control de Qualitat fins a l’1,5% del Pressupost d'Execució Material de
l'obra realment executada i totes aquelles necessaries per a complimentar la Normativa sobre
Seguretat i Higiene en el Treball que no siguin explícitament contemplades en el Pla de Seguretat i
Higiene (inclosa la seva elaboració), correran així mateix de càrrec del Contractista.
1.7

tram de xarxa es també connectarà a la xarxa existent dels carrer de Baldrich.
Els embornals amb tubs de PEAD Ø315 mm de diàmetre nominal corrugats de doble paret SN-4,
protegits amb anell de formigó HM-20.
Tots el tubs aniran protegits amb un recobriment de formigó HM-20 fins a 10 cm per sobre de la
generatriu del tub i amb tots els accessoris necessaris homologats pel fabricant.

DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA
1.7.3

L’objecte del present projecte és l´execució de la xarxa de clavegueram a la Ctra. de Rubí, entre
els carrers de Ctra. de Montcada i Baldrich de Terrassa, a causa de les deficiències que presenta
actualment la xarxa de clavegueram en aquest tram.
El projecte contempla la execució de la xarxa del clavegueram (separativa), escomeses i
connexió dels embornals.
El projecte inclou l’enderroc del paviment asfàltic, i els trams de voreres i bordons necessaris
per a l’execució de les rases del clavegueram i l’execució de les escomeses.

1.7.1

MOVIMENTS DE TERRES

PAVIMENTS I ACABATS

Pel que fa al vial, previ a l’execució del paquet de ferms es procedirà al repàs, anivellat i piconat de la
caixa de paviment, amb compactació al 95% del PM.
El ferm de la calçada es realitzarà estenent una capa de base de tot-ú artificial tipus ZA-40 de 40 cm
de gruix, que es compactarà al 98 % del P.M. Sobre aquesta base es disposarà primer una capa
d'aglomerat asfàltic en calent tipus G-20, amb àrids calcaris, en capa de base de 7 cm de gruix, i sobre ella,
una altra capa d'aglomerat asfàltic tipus D-12, amb àrids granítics de 5 cm de gruix en formació de la capa
de trànsit, procedint al mateix temps a l'anivellació de les tapes d’acord a la nova rasant.
Entre la capa de base de tot-u i la 1ª capa d’aglomerat es realitzarà un rec d’imprimació, i entre les
dos capes d’aglomerat es realitzarà un rec d’adherència.
Es preveu el repintat de la senyalització horitzontal.

El moviment de terres correspondrà principalment a l’obertura de les rases per a la col·locació
dels tubs del clavegueram (pluvials i residuals), clavegueros i embornals; posteriorment es realitzarà el
repàs i piconatge de la rasa, col·locació del tub de PEAD, l’anell de formigó de protecció del
clavegueram, claveguerons i embornals, i el reblert i piconatge amb material tolerable o precedent de
la pròpia excavació compactat al 95% del PM.

1.7.2

CLAVEGUERAM

La disposició de la xarxa es basa en un eix longitudinal situat a a la carretera de Rubí, entre la
carretera de Montcada i l’encreuament amb el carrer Baldrich. La nova xarxa consta d’una única
pendent de nord a sud. La xarxa projectada és consta en:
residuals: tub de PEAD de diàmetre nominal -corrugat de doble paret- 400mm exterior i tipus SN4; segons l’annex de càlcul del clavegueram es considera aquest un diàmetre suficient. Aquest nou
tram de xarxa es connectarà a la xarxa existent dels carrer de Baldrich, també es preveu deixar un
tram de clavegueró (d’un metre respecte del bordó) per a cada una de les finques en previsió de
possibles connexions futures.
Les noves escomeses es realitzaran amb tubs de PEAD de diàmetre 250mm.
pluvials: tub de PEAD de diàmetre nominal -corrugat de doble paret- 500mm exterior i tipus SN4; segons l’annex de càlcul del clavegueram es considera aquest un diàmetre suficient. Aquest nou
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CONDICIONS A SATISFER PELS MATERIALS I EQUIPS

S’especifiquen a continuació les condicions a satisfer pels materials i equips industrials a utilitzar en
l’execució de les obres.
Seran vàlides i aplicables totes les prescripcions referents a les condicions que han de complir els
materials i la mà d’obra que apareixin en les instruccions, Plecs de Condicions Generals o Normes oficials
vigents que reglamentin la recepció, transport, manipulació i ús dels materials que es farà de manera que no
quedin alterades les seves característiques, no es deterioren les seves formes o dimensions, ni impliquin cap
risc per a la salut dels treballadors.
Tots els materials que s’utilitzin en les obres hauran de complir les condicions que s’estableixin en
aquest capítul i ser aprobades pel Director Facultatiu.
Serà obligació del Contractista avisar al Director Facultatiu de les procedèncias dels materials que
vagin a ser utilitzats amb anticipació suficient del moment abans de fer-els servir, perquè es puguin executar
els assajos oportuns.
Tots els materials que es proposen per al seu ús en les Obres, hauran de ser examinats i assajats
abans de la seva acceptació.
L’acceptació en qualsevol moment, d’un material no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur
si es troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o
no aprovats pel Director Facultatiu, podrà ser considerat com a defectuós.
Els materials s’emmagatzemaran de manera que s’asseguri la conservació de les seves
característiques i aptituds per a l’ús en l’Obra i de forma que faciliti la seva inspecció.
Tot material que no cumpleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l’Obra
inmediatament, excepte si hi ha l’autorització del Director Facultatiu.
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Cal destacar que les expressions entre parèntesis que acompanyen molts dels títols dels
apartats, corresponen a la codificació utilitzada per l’ITEC. Aquesta codificació apareix en la publicació
“Condicions Técnicas de Edificación, Urbanización e Ingeniería Civil” (1995), en la que s’ha basat el
present capítol.
2.1

Materials bàsics (B0)

2.1.1-Líquids (B01)
2.1.1.1-Neutres (B011)
2.1.1.1.1-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Aigües utilitzades per a algun dels següents usos:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Rega de plantacions
- Conglomerats grava -ciment, terra - ciment, grava - emulsió, etc.
- Humectació de bases o sub-bases
- Humectació de peces de ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades como acceptables per la pràctica.
Si s’ha d’utilitzar per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de
la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s’haurà de verificar que compleixen totes aquestes
característiques.
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 7-234)
>= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130)
<= 15 g/l
- Sulfats, expresats en SO4- (UNE 7-131) <= 1 g/l
- Ió clor, expresat en CL- (UNE 7-178)
<= 6 g/l
- Hidrats de carboni (UNE 7-132)
0
- Substàncies orgàniques solubles en éter <= 15 g/l
Si s’ha d’utilitzar per a la confecció d’un formigó que ha de ser utilitzat en una estructura amb
armadures preteses o posteses el límit de l’io clor CL- (UNE 7-178) es <=0,25 g/l.
2.1.1.1.2-Condicions de subministre i magatzem
Subministre i magatzem: de manera que no s’alterin les seves condicions.
2.1.1.1.3-Unitat i criteris d’amidament
I de volum necessari procedent de la instal·lació de l’obra.
2.1.1.1.4-Normativa de cumpliment obligatori
EHE "Instrucció de formigó estructural”
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo."
2.1.1.2.- Disolvents (B017)
2.1.1.2.1.-Definició i característiques dels elements
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DEFINICIÓ:
Disolvent capaç d’eliminar restes de rases i altres brutícies de la superficie dels tubs
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No s’han de produir danys en la superfície del tub, ni en els adhesius de les juntes.
No s’han de deixar residus ni olors permanents després de la seva aplicació.
2.1.1.2.2.-Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta amb les
següents dades:
- Designació comercial
- Tipus de disolvent
- Referència a normatives que acompleix
- Instruccions d’ús
- Exigències d’acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene en el Treball, referents a l’ús i
emmagatzematge
- Data de caducitat
Magatzem: D’acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de l’acció directa
del sòl o altres fonts de calor i flames, i ventilats
.
2.1.1.2.3.-Unitat i criteris d’amidament
I de volumn necessari suministrat en l’obra.
2.1.1.2.4.-Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.
2.1.2.-Granulats (B03)
2.1.2.1.-Sorres (B031)
2.1.2.1.1.-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs.
S’han considerat les tipologies següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d’origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els grans han de tenir forma rodona o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada per al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la D.F.
No ha de teni argiles, margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d’altres sulfurs oxidables
0%
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082)
Baix o nul
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SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb grans blancs diferents del marbre
0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Tamany dels grans (Tamís 5 UNE 7-050) <= 5 mm
Trossos d’argila (UNE 7-133) <= 1% en pes
Partícules toves (UNE 7-134) 0%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que flota en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7244) <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expresats en SO3 i referents a àrid sec (UNE 83-120)
<= 0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els álcalis del ciment (UNE 83-121)
Nula
Estabilitat (UNE 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic
<= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic
<= 15%
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Fins que passin pel tamís 0,08 (UNE 7-050) <= 6% en pes
Equivalent de sorra (EAV) (UNE 83-131):
- Per a obres en ambients I i II
(interiors o exteriors no agresius) >= 75
- Per a obres en ambients III (agresius)
>= 80
Friabilitat (UNE 83-115)
<= 40
Absorció d’aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134)
<= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Fins que passin pel tamís 0,08 (UNE 7-050).
- Per a obres en ambients I i II
(interiors o exteriors no agresius) <= 15% en pes
- Per a obres en ambient III (agresiu)
<= 10% en pes
Valor blau de metilè (UNE 83-130):
- Per a obres en ambients I i II
(interiors o exteriors no agresius) <= 0,6% en pes
- Per a obres en ambient III (agresiu)
<= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:
--------------------------------------------------| Tamís
| Percentatge en
|
Condicions
|
| UNE 7-050 | pes que passa
|
|
|
mm
|
por el 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
|
|
ciones |
| C - E <= 70
|
--------------------------------------------------Tamany dels grans
<= 1/3 de l’espessor de la junta
Contingut de matèries perjudicials <= 2%
2.1.2.1.2.-Condicions de subministrament i magatzem
Subministrament i magatzem: De manera que no s’alterin les seves condicions.
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2.1.2.1.3.-Unitat i criteris d’amidament
m3 de volum necessari subministrat en l’obra.
2.1.2.1.4.-Normativa de compliment obligatori
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
EHE "Instrucció de formigó estructural”
SORRA PER A LA CONFECCIÓN DE MORTERS:
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo."
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
2.1.2.2.-Saulons (cast: sablón, sábulo,cat: “sauló”) (B032)
2.1.2.2.1.-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Sorres procedents de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o altres matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís
0,40 (UNE 7-050).
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix en la partida
d’obra en la que intervingui o, si no consta, la que estableixi explícitament la D.F.
Coeficient de desgast "Els Angeles" (NLT-149/72) < 50
Índex CBR (NLT-111) > 20
Contingut de matèria orgànica
Nul
Tamany de l’àrid:
- Sauló tamisat
<= 50 mm
- Sauló no tamisat
<= 1/2 espessor de la tongada
2.1.2.2.2.-Condicions de subministrament i magatzem
Subministrament i magatzem: De manera que no s’alterin les seves condicions.
2.1.2.2.3.-Unitat i criteris d’amidament
m3 de volum necessari subministrat en l’obra.
2.1.2.2.4.-Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.
2.1.2.3.-Graves (B033)
2.1.2.3.1.-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Árids utilitzats per a algún dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges de grava - ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Àrids naturals, procedents d’un jaciment natural
- Àrids naturals, obtinguts per trituració de roques naturals
- Árids procedents del reciclatge d’enderrocs de construcció
Els àrids naturals poden ser:
- De pedra granítica
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- De pedra calcària
Els àrids procedents del reciclatge d’enderrocs de la construcció que s’hagin considerat són els
següents:
- Àrids reciclats provinents de construcció de maons
- Àrids reciclats provinents de formigó
- Àrids reciclats mixtes
- Àrids reciclats prioritàriament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els àrids procedents de reciclatge de demolicions no han de contenir en cap cas restes provinents de
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, àrids amb sulfurs, sílice amorfa o
corrosió de les armadures.
Els granulars han de tenir forma rodona o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada per al seu ús i ha de ser la que es defineixi en la
partida d’obra en la que intervingui o, si no consta, la que estableixi explícitamente la D.F.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícies, argila, margues o altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim
98% retingut tamís 5 (UNE 7-050)
ÀRIDS RECICLATS PROVINENT DE CONSTRUCCIÓ MAONS:
El seu origen ha de ser construccions prioritàriament de maó, amb un contingut final de ceràmica
superior al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons
>= 90% en pes
Contingut d’elements metàl·lics
Nul
Ús admisible
Reomplerts per a drenatges
ÀRIDS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d’altres enderrocs.
Contingut de formigó > 95%
Contingut de elements metàl·lics
Nul
Ús admisible:
- Drenatges
- Formigons en massa o armats de resistència característica <= 200 kp/cm2 utilitzats en ambients I o II
segons EHE
ÀRIDS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements
massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica
<= 10% en pes
Contingut total de triturat de formigó + maó + morter
>= 95% en pes
Contingut d’elements metàl·lics
Nul
Ús admisible:
- Drenatges
- Formigons en massa de resistència característica <= 125 kp/cm2 utilitzats en ambients I segons EHE
ÀRIDS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Àrids obtinguts de pedrera amb incorporació d’un 20% d’àrids reciclats provinents de formigó.
Ús admisible:
- Drenatges i formigons utilitzats en ambients I o II segons EHE
S’ha considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava - ciment tipo GC-1 o GC-2
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
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Si el formigó porta armat, el tamany màxim dels grans és el valor més petit dels següents:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre armadures
- 1,30 de la distància entre una armadura i el parament més pròxim
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- 1/3 de l’amplada lliure dels nervis en els sostres
- 1/2 de l’espessor mínim de la capa superior del sostre
Tot l’àrid ha de ser d’un tamany inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Fins que passin pel tamís 0,08 (UNE 7-050):
- Per a graves calcàries
<= 2% en pes
- Per a graves granítiques
<= 1% en pes
- Àrids reciclats de formigó o prioritariamente naturals
< 3%
- Per a àrids reciclats mixtes < 5%
Coeficient de forma per a àrids naturals o reciclats de formigó o prioritariamente naturals (UNE 7-238) >=
0,15
Terrossos d’argila (UNE 7-133)
<= 0,25% en pes
Partícules toves (UNE 7-134) <= 5% en pes
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que flota en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244)
<= 1% en pes
Compostos de sofre expresats en SO3= i referits a àrid sec (UNE 83-120):
- Àrids reciclat mixte < 1% en pes
- Altres àrids
<= 0,4% en pes
Contingut de pirites o d’altres sulfurs 0%
Contingut de ió CL:
- Àrids reciclats mixtes
< 0,06%
- Altres àrids per a la confecció de formigons
< 0,04%
Contingut de matèria orgànica per a àrids naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082)
Baix
o nul
Contingut de materials no petris (tela, fusta, paper...):
- Àrids reciclats provinents de formigó o mixtes
< 0,5%
- Altres àrids
Nul
Contingut de restes d’asfalt:
- Àrid reciclat mixte o provinent de formigó < 0,5%
- Altres àrids
Nul
Reactivitat (UNE 83-121)
Nula
Estabilitat (UNE 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic
<= 12%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic
<= 18%
Absorció d’aigua:
- Àrids naturals
< 5%
- Àrids reciclats provinents de formigó
< 10%
- Àrids reciclats mixtos
< 18%
- Àrids reciclats prioritariament naturals
< 5%
GRAVA PER A DRENATGES:
El tamany màxim dels grans ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el tamisat ponderal acumulat pel
tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la
D.F. segons les característiques del terreny a drenar i del sistema de drenatge.
Coeficient de desgast (Assaig "Los Angeles" NLT 149)
<= 40
Equivalent de sorra > 30
Si s’utilitzen àrids reciclats s’haurà de comprovar que l’inflament sigui inferior al 2% (NLT 111/78).
ÀRID CALCARI PER A FABRICAR GRAVA-CIMENT TIPUS GC-1 I GC-2:
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La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:
----------------------------------------------|
| Tamísatge ponderal acumulat % |
|Tamís UNE
|--------------------------------|
|
|
GC1
|
GC2
|
|------------|-------------|------------------|
|
40
|
|
100
|
|------------|-------------|------------------|
|
25
|
100
|
75 - 100
|
|------------|-------------|------------------|
|
20
| 70 - 100
|
65 - 90
|
|------------|-------------|------------------|
|
10
| 50 - 80
|
40 - 70
|
|------------|-------------|------------------|
|
5
| 35 - 60
|
30 - 55
|
|------------|-------------|------------------|
|
2
| 25 - 45
|
22 - 42
|
|------------|-------------|------------------|
|
0,40
| 10 - 24
|
10 - 22
|
|------------|-------------|------------------|
|
0,080
|
1 - 8
|
1 - 8
|
----------------------------------------------Coeficient de desgast (Assaig "Los Angeles" NLT-149):
- Bases de trànsit pesat o mig
< 30
- Altres utilitzacions < 35
Plasticitat:
- Bases de trànsit pesat o mig
Nula
- Altres utilitzacions (per a la fracció que passa pel tamís 0,40 de la UNE 7-050):
- Límit líquid (NLT 105/72)
< 25
- Índex de plasticitat (NLT 106/72) < 6
Equivalent de sorra (NLT 113/72)
> 30
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) <= 0,05%
Terrossos d’argila, en pes (UNE 7-133)
<= 2%
Contingut de sulfats, en pes (NLT 120/72) <= 0,5%
2.1.2.3.2.-Condicions de subministrament i magatzem
Subministrament i magatzem: De manera que no s’alterin les seves condicions.
2.1.2.3.3.-Unitat i criteris d’amidament
m3 de volum necessari subministrat en l’obra.
2.1.2.3.4.-Normativa de compliment obligatori
GRAVA PER A LA CONFECCIÓN DE FORMIGONS:
EHE "Instrucció de formigó estructural”
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* PG 3/75 "Plec de Prescripciones Técnicas Generals per a Obres de Carreteras i Puentes." Amb les
esmenes aprovades per a les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del 9.10).
GRAVA PER A DRENATGES:
5.1-IC 1965 "Instrucció de Carreteres. Drenatge."
5.2-IC 1990 "Instrucció de Carreteres. Drenatge superficial."
2.1.2.4.-Palets de riera (B035)
2.1.2.4.1.Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Canto rodat procedent de roques dures i sense poros.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No s’ha de descomposar per l’acció dels agents climatològics.
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Els grans han de tenir forma rodona.
No ha de tenir argiles, margues o altres matèries estranyes.
2.1.2.4.2.-Condicions de subministrament i magatzem
Subministrament i magatzem: De manera que no s’alterin les seves condicions.
2.1.2.4.3.-Unitat i criteris d’amidament
m3 de volum necessari subministrat en l’obra.
2.1.2.4.4.-Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.
2.1.2.5.-Tot-ú (B037)
2.1.2.5.1.-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Mescla d’àrids i/o sòls granulars, amb granulometria continua, procedent de graveres, canteres, dipòsits
naturals o sòls granulars, o productes de reciclatge de demolicions de construcció.
S’ha considerat les tipologies següents:
- Tot-ú natural
- Tot-ú artificial
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l’indicat en projecte. o en el seu defecte lo que determini la D.F.
La fracció passada pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que les dos terceres parts de la
passada pel tamís 0,04 (UNE 7-050),
Els materials no han de tenir terrossos d’argila, matèria vegetal, margues i altres matèries estranyes.
Coeficient de neteja (NLT-172/86) >= 2
TOT-Ú NATURAL:
La D.F. ha de determinar la curva granulomètrica de l’àrid entre un dels següents fusos:
----------------------------------------------------------|
|
Tamísatge ponderal acumulat (%)
|
|Tamís UNE |---------------------------------------------|
| (7-050)
| ZN(50)
ZN(40)
ZN(25)
ZN(20)
ZNA
|
|-----------|---------------------------------------------|
|
50
| 100
------100
|
|
40
| 80-95
100
------|
|
25
| 50-90
75-95
100
--60-100 |
|
20
| --60-85
80-100
100
--|
|
10
| 40-70
45-75
50-80
70-100
40-85
|
|
5
| 25-50
30-55
35-65
50-85
30-70
|
|
2
| 15-35
20-40
25-50
30-60
15-50
|
|400 micres | 6-22
6-25
8-30
10-35
8-35
|
| 80 micres | 0-10
0-12
0-12
0-15
0-18
|
----------------------------------------------------------El tot-ú natural ha d’estar composat d’àrids naturals no triturats, o per productes de reciclatge d’enderrocs de
construcció.
El fús ZNA només es podrà utilitzar per a trànsits T3 o T4, o en vorades.
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipo B (NLT-149/72):
- Fús ZNA
< 50
- Resta de fusos
< 40
Equivalent de sorra (NLT-113/72):
- Fús ZNA
> 25
- Resta de fusos
> 30
CBR (NLT-111/78)
> 20
Plasticitat:
- Trànsit T0, T1 i T2 o material procedent de reciclatge d’enderrocs
No plàstic
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- Resta de trànsits i material natural:
- Límit líquid (NLT-105/72)
< 25
- Índex de plasticitat (NLT-106/72) < 6
Si el material prové de reciclatge d’enderrocs:
- Inflament (NLT 111/78 índex CBR) < 2%
- Contingut de materials petris
>= 95%
- Contingut de restes d’asfalt < 1% en pes
- Contingut de fusta
< 0,5% en pes
TOT-Ú ARTIFICIAL:
El tot-ú artificial pot estar compost total o parcialment per àrids triturats.
La D.F. ha de determinar la corba granulomètrica de l’àrid a utilitzar, que ha d’estar continguda dins
d’un dels fusos següents:
-------------------------------------------------|
| Tamísatge ponderal acumulat (%) |
|Tamís UNE
|-----------------------------------|
|
|
ZA (40)
|
ZA (25)
|
|------------|----------------|------------------|
|
40
|
100
|
--|
|
25
|
75-100
|
100
|
|
20
|
60-90
|
75-100
|
|
10
|
45-70
|
50-80
|
|
5
|
30-50
|
35-60
|
|
2
|
16-32
|
20-40
|
|400 micres |
6-12
|
8-22
|
| 80 micres |
0-10
|
0-10
|
-------------------------------------------------La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 75% per a trànsit T0 i
T1, i un 50% per a altres trànsits, d’elements triturats que tinguin dos o més cares de fractura.
Índex de lases (NLT-354/74) <= 35
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipo B (NLT-149/72):
- Trànsit T0 i T1
< 30
- Resta de trànsits
< 35
Equivalent de sorra (NLT-113/72):
- Trànsit T0 i T1
> 35
- Resta de trànsits
> 30
El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105/72 i NLT-106/72.
2.1.2.5.2.-Condicions de subministrament i magatzem
Subministrament i magatzem: De manera que no s’alterin les seves condicions. S’ha de distribuir al
llarg de la zona de treball.
2.1.2.5.3.-Unitat i criteris d’amidament
m3 de volum necessari subministrat, col·locat i compactat en l’obra.
2.1.2.5.4.-Normativa de compliment obligatori
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes."
amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. del
21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del
9.10).
2.1.264.-Grava-ciment (B038)
2.1.2.6.1.-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Barreja homogenia d’àrids, ciment, aigua i eventualment adicions.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El ciment ha de ser dels tipus indicats en les recomenacions de la RC-97 o ciments amb propietats
especials.
El ciment no ha de ser de classe superior a 32.5
La barreja no ha de tenir segregacions.
La dossificació ha de ser l’especificada en el proiecte o la fixada per la D.F. amb les limitacions de contingut
de ciment i corba granulomètrica dels àrids que s’especifiquen a continuació:
Contingut de ciment, en pes (C):
- Per a base de trànsit pesat o mig 3% >= C >= 4,5%
- Altres utilitzacions
3% >= C >= 4%
La corba granulométrica ha de quedar dins dels límits següents:
----------------------------------------------|
| Tamísatge ponderal acumulat % |
|Tamís UNE
|--------------------------------|
|
|
GC1
|
GC2
|
|------------|-------------|------------------|
|
40
|
|
100
|
|------------|-------------|------------------|
|
25
|
100
|
75 - 100
|
|------------|-------------|------------------|
|
20
| 70 - 100
|
65 - 90
|
|------------|-------------|------------------|
|
10
| 50 - 80
|
40 - 70
|
|------------|-------------|------------------|
|
5
| 35 - 60
|
30 - 55
|
|------------|-------------|------------------|
|
2
| 25 - 45
|
22 - 42
|
|------------|-------------|------------------|
|
0,40
| 10 - 24
|
10 - 22
|
|------------|-------------|------------------|
|
0,080
|
1 - 8
|
1 - 8
|
-------------------------------------------------------Resistència a la compressió al cap de 7 dies (NLT 108; NLT 310):
- Bases de trànsit pesat o mig
>= 35 kg/cm2
- Bases d’altres utilitzacions >= 30 kg/cm2
CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE VERIFICAR ELS ÀRIDS, PER A LA FABRICACIÓ DE LA BARREJA:
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o altres matèries estranyes.
Coeficient de desgast (Assaig "Los Angeles" NLT-149):
- Bases de trànsit pesat o mig
< 30
- Altres usos
< 35
Plasticitat:
- Bases de trànsit pesat o mig
Nul·la
- Altres utilitzacions (per a la fracció que passa pel tamís 0,40 de la UNE 7-050):
- Límit liquid (NLT 105/72)
< 25
- Índex de plasticitat (NLT 106/72) < 6
- Equivalent de sorra (NLT 113/72) > 30
- Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082)
<= 0,05%
- Terrossos d’argila, en pes (UNE 7-133)
<= 2%
- Contingut de sulfats, en pes (NLT 120/72) <= 0,5%
- Toleràncias respecte a la fórmula de treball:
- Tamissatge amb tamisos superiors al 2 mm (UNE 7-050) ± 6%
- Tamissatges amb tamisos entre el 2 mm i el 0,4 mm (UNE 7-050)
± 3%
- Tamissatge amb tamís 0,08 mm (UNE 7-050)
± 1,5%
- Contingut de ciment, en pes ± 0,3%
- Contingut d’aigua ± 0,3%
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Les quantitats han d’anar expresades en relació al pes de l’àrid sec.
2.1.2.6.2.-Condicions de subministrament i magatzem
Subministrament: En camions, degudament protegits per evitar la pèrdua d’aigua o les disgregacions
de la barreja, en el lloc d’ús.
El subministrament ha de donar amb cada càrrega un foli on han de constar, com a mínim, les dades
següents:
- Nom de la central que ha elaborat la grava - ciment
- Data de lliurament i número de sèrie del foli
- Direcció del subministrament i nom de l’usuari
- Quantitat que forma la càrrega
- Característiques de la grava - ciment
- Tipus de ciment utilitzat
- Hora de càrrega del camió
Magatzem: No es pot emmagatzemar.
2.1.2.6.3.-Unitat i criteris d’amidament
m3 de volum necessari subministrat en l’obra.
2.1.2.6.4.-Normativa de compliment obligatori
*PG 3/75 "Plec de Prescripciones Técnicas Generals per a Obres de Carreteras i Puentes."
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. del
21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89, (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del
9.10).
2.1.2.7.-Terres (B03D)

Contingut de matèria orgànica
Contingut de sals solubles (inclòs el guix)
TERRA ADEQUADA:
Elements de tamany superior a 10 cm
Elements que passen pel tamís 2 (UNE 7-050)
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050)
Límit líquid (NLT-105/72)
Densidad del Próctor normal
Índex CBR (NLT-111/78)
Inflament dins de l’assaig CBR
Contingut de matèria orgànica
Contingut de sals solubles (inclòs el guix)

<0,2%
<0,2%

Nul
< 80%
< 35%
< 40
>= 1,750 kg/dm3
>5
< 2%
< 1%
<0,2%

TERRA TOLERABLE:
S’ ha de verificar una de les condicions següents:
- A:
- Límit líquid (L.L.)
< 40
- B:
- Límit líquid (L.L.)
< 65
- Índex de plasticitat > 0,73 x (L.L. - 20)
Índex CBR (NLT-111/78)
Contingut de materia orgànica
Contingut de sals solubles
Contingut de guix
Inflament (UNE 103601)
Colapse (NLT-254)

>3
< 2%
< 1%
< 5%
< 3%
< 1%

2.1.2.7.1.Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Terres naturals procedents d’excavació i d’aportació.
S’han considerat les tipologies següents:
- Terra seleccionada
- Terra sense classificar
- Terra adequada
- Terra tolerable
TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i la seva tipologia han de ser les adequades al seu ús i les que es
defineixen en la partida d’obra on intervingui o, si no consta, els que estableix explícitament la D.F.
TERRA SELECCIONADA:
Elements de tamany superior a 10 cm
Nul
Elements que passen pel tamís 0,4 mm (UNE 7-050)
< 15%, o bé que compleixi les tres
especificacions següents:
Elements que passen pel tamís 2 (UNE 7-050) < 80%
Elements que passen pel tamís 0,40 (UNE 7-050) < 75%
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) < 25%
Límit líquid (NLT-105/72)
< 30
Índex de plasticitat
< 10
Índex CBR (NLT-111/78)
> 10
Inflament
Nul
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2.1.2.7.2.-Normes de subministrament i magatzem
Subministrament i magatzem: En camió de trabuc i s’han de distribuir en munts uniformes en tota l’àrea de
treball. S’ha de procurar escampar-les al llarg del mateix dia i de manera que no s’alterin les condicions.
2.1.2.7.3.-Criteris d’amidament
m3 de volum necessari en l’obra.
2.1.2.7.4.-Normes de compliment obligatori
*PG 3/75 "Plec de Prescripciones Técnicas Generals per a Obres de Carreteras i Puentes."
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89
2.1.2.8.-Paviments amb lligants hidrocarbonats (B03H)
2.1.2.8.1.- Característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Àrids utilitzats en la confecció de mescles bituminoses en calent o mescles per a tractaments superficials.
S’han considerat els elements següents:
- Terres calcàries o granítiques per a mescles bituminoses
- Àrids calcaris o granítics per a mescles bituminoses
- Àrids granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos
- Pols mineral (filler) calcari o granític
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els àrids han de ser nets, sense terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o d’altres matèries
estranyes.
CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀRID GROS (PART RETINGUDA PEL TAMÍS 2,5 MM UNE 7-050) PER
A MESCLES BITUMINOSES:
Ha de procedir de la trituració de pedra de cantera o àrid natural.
Coeficient de neteja (NLT-172)
< 0,5
CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀRID GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS:
Proporció de partícules amb dos o més cares de fractura (NLT-358):
- Per a trànsit T0 i T1
>= 100%
- Per a trànsit T2
>= 90%
- Per a trànsit T3, T4 i voreres
>= 75%
Coeficient de desgast (Assaig "Los Angeles" NLT-149):
- Per a trànsit T0 i T1
<= 15
- Per a trànsit T2
<= 20
- Per a trànsit T3, T4 i aceras <= 30
(Aquestes condicions no són exigibles en voreres)
Coeficient de poliment accelerat (NLT-174):
- Per a trànsit T0
>= 0,50
- Per a trànsit T1 i T2
>= 0,45
- Per a trànsit T3 i T4
>= 0,40
(Aquestes condicions no són exigibles en voreres)
Índex de llenques (NLT-354):
- Per a trànsit T0 i T1
<= 20
- Per a trànsit T2
<= 25
- Per a trànsit T3, T4 i aceras <= 30
Coeficient de neteja (NLT-172):
- Per a trànsit T0 i T1
<= 0,5
- Per a trànsit T2, T3, T4 i voreres <= 1,0
Assaig de placa Vialit (NLT-313); àrid no desprès:
- Pes via humida
> 90% en pes
- Pes via seca > 80% en pes
CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀRID GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS O PER A
MESCLES OBERTES O POROSES:
Adhesivitat: Immersió en aigua (NLT-166) > 95% àrid totalment envoltat
CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀRID GROS PER A BARREJA DENSA, SEMIDENSA O GRAN:
Adhesivitat: pèrdua de resist. immersió - compressió (NLT-162)
<= 25%
CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀRID FI (PART QUE PASSA PEL TAMÍS 2,5 MM I ES RETINGUDA PEL
TAMÍS 0,08 MM UNE 7-050):
L’àrid fi pot provenir de la trituració de pedra de cantera o àrid natural, o en part de terres naturals.
El material que es tritura per a l’obtenció de l’àrid fi ha de verificar les condicions exigides per al àrid
gros.
L’adhesivitat de l’àrid fi ha de verificar, com a mínim, una de les prescripcions següents:
- Índex d’adhesivitat (NLT-355)
>4
- Pèrdua de resistència per immersió - compressió (NLT-162)
<= 25%
CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀRID FI PER A MESCLES POROSES:
L’àrid fi per a barreges poroses s’ha de subministrar en dues fraccions separades pel tamís 2,5 mm
UNE 7-050.
CARACTERÍSTIQUES DE LA POLS MINERAL O FILLER (PART QUE PASSA PEL TAMÍS 0,08 MM
UNE 7-050):
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Pot procedir dels àrids, separant-los mitjançant els ciclons de la central de fabricació, o aportar-se a la
barreja per separat.
Si la totalitat de la pols mineral és d’aportació, la pols mineral adherida als àrids després de passar pels
ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la barreja.
La curva granulomètrica de la pols mineral s’ha d’ajustar als límits següents (NLT-151):
-------------------------------|
Tamís
|
Tamísatge |
| (UNE 7-050) |
acumulat
|
|
| (% en pes) |
|---------------|--------------|
|
630 micres |
100
|
|
160 micres |
80 - 100
|
|
80 micres |
50 - 100
|
-------------------------------Densitat aparent de la pols mineral (NLT-176) (D) 0,8 <= D <= 1,1 g/cm3
Coeficient d’emulsibilitat de la pols mineral (NLT-180)
< 0,6
ÀRIDS PER A MESCLES BITUMINOSES:
La corba granulomètrica de la barreja s’ha d’ajustar als límits següents:
----------------------------------------------------------------------|
|
TAMÍSATGE ACUMULAT (% en massa)
|
|FUS |
(tamissos UNE 7-050)
|
|
|---------------------------------------------------------------|
|
| 40| 25 | 20 |12,5 | 10 | 5 | 2,5 |0,630|0,320|0,16|0,08 |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
|D12 |
|
| 100 |80-95|72-87|50-65|35-50|18-30|13-23|7-15| 5-8 |
|D20 |
| 100 |80-95|65-80|60-75|47-62|35-50|18-30|13-23|7-15| 5-8 |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
|S12 |
|
| 100 |80-95|71-86|47-62|30-45|15-25|10-18|6-13| 4-8 |
|S20 |
| 100 |80-95|65-80|60-75|43-58|30-45|15-25|10-18|6-13| 4-8 |
|S25 |100|80-95|75-88|60-75|55-70|40-55|30-45|15-25|10-18|6-13| 4-8 |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
|G20 |
| 100 |75-95|55-75|47-67|28-46|20-35| 8-20| 5-14|3- 9| 2-4 |
|G25 |100|75-95|65-85|47-67|40-60|26-44|20-35| 8-20| 5-14|3- 9| 2-4 |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
|A12 |
|
| 100 |65-90|50-75|20-40| 5-20|
|
|
| 2-4 |
|A20 |
| 100 |65-90|45-70|35-60|15-35| 5-20|
|
|
| 2-4 |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
|P10 |
|
|
| 100 |80-90|40-50|10-18| 6-12|
|
| 3-6 |
|P12 |
|
| 100 |5-100|60-80|32-46|10-18| 6-12|
|
| 3-6 |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
|PA10 |
|
|
| 100 |70-90|15-30|10-22| 6-13|
|
| 3-6 |
|PA12 |
|
| 100 |0-100|50-80|18-30|10-22| 6-13|
|
| 3-6 |
----------------------------------------------------------------------La barreja s’ha de fabricar en central continua o discontinua, que ha de verificar les prescripcions de l’article
542.4.1 del PG 3/75.
ÀRIDS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRÍA NORMAL:
La corba granulomètrica de la barreja s’ha d’ajustar als límits següents:
--------------------------------------------------------| TAMISSOS |
TAMÍSATGE ACUMULAT (% en massa)
|
|(UNE 7-050) |------------------------------------------|
|
| A 20/10 | A 13/7 |A 10/5 |A 6/3 |A 5/2
|
|------------|---------|--------|-------|------|--------|
|
25
|
100
|
|
|
|
|
|
20
| 90-100 | 100
|
|
|
|
|
12,5
|
0-30 | 90-100 | 100
|
|
|
|
10
|
0-15 | 20-55 |90-100 | 100 |
|
|
6,3
|
| 0-15 |10-40 |90-100| 100
|
|
5
|
0-5
|
| 0-15 |20-55 |90-100 |
|
3,2
|
| 0-5
| | 0-15 |10-40
|
|
2,5
|
|
| 0-5
| | 0-15
|
|
1,25
|
|
| | 0-5 | |
|
0,630
|
|
| | | 0-5
|
--------------------------------------------------------ÀRIDS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRÍA ESPECIAL:
La corba granulomètrica de la barreja s’ha d’ajustar als límits següents:
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-------------------------------------------------------------|
TAMISSOS |
TAMÍSATGE ACUMULAT (% en massa)
|
|(UNE 7-050) |----------------------------------------------|
|
|AE 20/10 | AE 13/7 |AE 10/5 |AE 6/3 |AE 5/2
|
|-------------|---------|---------|--------|-------|---------|
|
25
| 100
|
|
|
|
|
|
20
| 85-100 |
100
|
|
|
|
|
12,5
| 0-20
| 85-100 | 100
|
|
|
|
10
| 0-7
|
0-30 | 85-100 | 100
|
|
|
6,3
|
|
0-7
| 0-25 |85-100 | 100
|
|
5
| 0-2
|
| 0-7
| 0-30 | 85-100 |
|
3,2
|
|
0-2
|
| 0-10 | 0-25
|
|
2,5
|
|
| 0-2
| | 0-10
|
|
1,25
|
|
|
| 0-2
|
|
|
0,630
|
|
|
| | 0-2
|
-------------------------------------------------------------Toleràncies:
- Granulometria (inclòs la pols mineral):
- Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050):
- Barreges no poroses
± 3% de la massa total d’àrids
- Barreges poroses
± 2% de la massa total d’àrids
- Tamís 0,08 (UNE 7-050)
± 1% de la massa total d’àrids
2.1.2.6.2.-Condicions de subministrament i magatzem
Subministrament: Por separat, segons el tipus i la mida de l’àrid. Deu dies abans de l’inici de la
fabricació de la barreja bituminosa, s’han de tenir junts els àrids corresponents a un terç del volum
total, com a mínim.
Diàriament s’ha de subministrar com a mínim, el volum d’àrids corresponents a la producció de la
jornada, sense descarregar-els en els acopis que s’estén utilitzant en la fabricació de la barreja.
Magatzem: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons la tipologia i el tamany de
l’àrid. S’ha d’evitar el contacte directe amb el terreny natural.
El consum d’àrids s’ha de fer seguint l’ordre d’arribada d’aquests.
2.1.2.6.3.-Unitat i criteris d’amidament
t de pes necessari subministrat.
2.1.2.6.4.-Normativa de compliment obligatori
*PG 3/75 "Plec de Prescripciones Técnicas Generals per a Obres de Carreteras i Puentes."
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. del
21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del
9.10).
* Ordre Circular 297/88T del MOPU (D.G.C.) de 29.5.88 sobre tractament del sòl "in situ" i tractaments
especials amb lligants hidrocarbonats.
2.1.3.-Aglomerants i conglomerants (B05)
2.1.3.1.-Ciments (B051)
2.1.3.1.1.-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i mineral, utilitzat en la
confecció de morters, formigons, pastes, etc.
S’han de considerar els ciments regulats per la norma RC-97, amb les característiques següents:
Ciments sense característiques especials (CEM)
Ciments d’aluminat de calci (CAC/R)
Ciments blancs (BL)
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Ciments resistents a l’aigua de mar (MR)
CARACTERISTIQUES GENERALS:
En cas de que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell 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 materials esmentats disposin de l’etiqueta ecològica, regulada
en el Reglament 880/1992/CEE, o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granulat molt fi i estadísticamente homogeni.
No ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeració
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS
Relació entre denominació i designació dels ciments segons la tipologia.
Denominació

Designació

Ciment pòrtland
Ciment
Ciment
Ciment
Ciment
Ciment

CEM
CEM
pòrtlad compost
CEM
CEM
pòrtland amb escoria
CEM
CEM
pòrtland amb Putzolana
CEM
pòrtland amb cendres volants CEM
CEM
pòrtland amb filler calcari
CEM

Ciment pòrtland amb fum de sílice
Ciment d’alt forn
Ciment putzolànic
Ciment mixte

CEM
CEM
CEM
CEM
CEM
CEM

I
II/A-M
II/B-M
II/A-S
II/B-S
II/A-P
II/B-P
II/A-V
II/B-V
II/A-L
II/A-D
III/A
III/B
IV/A
IV/B
V/A

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES:
Percentatge en massa dels components principals dels ciments.
Escòria
Putzolan
Cendres
Designació Clinke Siderurg Fum de
a
r
sílice
volants
ica
Natural
CEM I
95-100 CEM II/A-M 80-94 6-20
6-20
6-20
6-20
21-35
21-35
21-35
CEM II/B-M 65-79 21-35
CEM II/A-S 80-94 6-20
CEM II/B-S 65-79 21-35
CEM II/A-P 80-94 6-20
CEM II/B-P 65-79 21-35
CEM II/A-V 80-94 6-20
CEM II/B-V 65-79 21-35
CEM II/A-L 80-94 -

Filler
Calcari
6-20
21-35
6-20

CEM
CEM
CEM
CEM
CEM
CEM

II/A-D 90-94 6-10
III/A 35-64 35-65
III/B 20-34 66-80
IV/A
65-89 11-35
11-35
11-35
IV/B
45-64 36-55
36-55
36-55
V/A
40-64 18-30
18-30
18-30
......................................................................................................................................
Percentatge de fum de Sílice < 10%
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Percentatge en massa de component calcari
<= 20%
Percentatge en massa de component calcari
(“fiiler” o algún dels components principals) <=5%
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES
Resistència a compressió en N/mm2:
Classe
Resistència inicial
Resistència normal
Resistent
2 dies
7 dies
28 dies
32,5
>=16,0
>=32,5
<=52,5
32,5 R
>=13,5
>=32,5
<=52,5
42,5
>=13,5
>=42,5
<=62,5
42,5 R
>=20,0
>=42,5
<=62,5
52,5
>=20,0
>=52,5
52,5 R
>=30,0
>=52,5
(R=Alta resistència inicial)
Temps d’adormiment.
- Inici:
- Classe 32,5 i 42,5
>= 60 min
- Classe 52,5
>=45 min
- Final < = 12 h
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) < =10mm
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES
Contingut en clorurs < 0.1%
Característiques químiques en funció de la tipologia de ciment (% en massa).

Tipus

Pèrdua per Residu
calcinació insoluble

Contingut en sulfats (SO3)
Classe
32,5-32,5R-42,5R 42,5R-52,552,5R
CEM I
<=5,00
<=5,00
<=3,50
<=4,00
CEM II
<=3,50
<=4,00
CEM III <=5,00
<=5,00
<=4,00
<=4,00
CEM IV
<=3,50
<=4,00
CEM V
<=3,50
<=4,00
El Ciment putzolànic CEM, lV ha de verificar l’assaig de putzolanicitat.
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CIMENTS D’ALUMINAT DE CALCI
Ciment obtingut per una barreja de materials aluminosos i calcaris
Clinker < 0.1%
Resistència a la compressió:
- A les 6 h >= 20N/mm2
- A les 24 h >=40N/mm2
Composició química (%en massa)
- Alumina (Al2O3)
>=36-<=55
- Sulfurs (S=)l < = 0,10
- Clorurs (Cl-) < = 0,10
- Alcalins
< = 0,40
- Sulfats (SO3)
< = 0,50
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS
- Índex de blacura (UNE 80-117)Final
< = 75%
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Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador d’adormiment
ni els additius)
Denominació
Tipus
Clinker Addicions
Ciment pòrtland blanc BL I
95-100
0-5
Ciment pòrtland blanc BL II
75-94
6-25
amb addicions
Ciment pòrtland blanc BL V
40-74
26-60
per a enrajolats

Resistència a compressió N/mm2
Classe
Resistència inicial a Resistència normal a
28 dies
Resistent 2 díes
22,5
>=22,5
<=42,5
42,5
>=13,5
>=42,5
<=62,5
42,5 R
>=20,0
>=42,5
<=62,5
52,5
>=20,0
>=52,5
(R= Alta resistència inicial)
Temps adormiment:
- Inici:
- Classe 22,5
>= 60 min
- Classe 42,5 i 52,5
>=45 min
- Final < = 12 h
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) < =10mm
- Final < = 12 h
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102)Percentatge en fum de sílice < =10mm
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES
Contingut en clorurs < 0.1%
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa):
Pèrdua per Residu
Contingut en sulfats
calcinació
insoluble
(SO3)
BL I
<=5,00
<=5,00
<04,50
BL II
<=4,00
BL V
<=3,50
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR
Prescripcions addicionals respecte als components (%)
C3A
Designaci C3A
ó
+C4AF
CEM I
<=5,00 <=22,00
CEMII
<=8,00 <=25,00
CEM III/A <=10,0
<=25,00
0
CEM III/B (1)
(1)
CEM IV/A <=8,00 <=25,00
CEM IV/B <=10,0
<=25,00
0
<=10,0
CEM V/A 0
<=25,00
(1) El ciment CEM III/B sempre és resistent a l’aigua del mar
C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304
Tipus
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2.1.3.1.2.-Condicions de subministrament i magatzem
El Subministrament ha de fer-se de forma que no s’alterin les seves característiques.
El fabricant ha d’entregar un full de característiques tècniques del ciment on s’especifiqui la classe i
proporcions nominals de tots els seus components.
En l’albarà han de constar les següents dades:
Nom del fabricant o marca comercial
Data de subministrament
Identificació del vehícle de transport
Quantitat Subministrada
Designació i denominació de ciment
Referència de la comanda
Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent
Si el ciment es subministra en sacs, en els sacs ha de constar les dades següents;
Pes net
Designació i denominació del ciment
Nom del fabricant o marca comercial
El fabricant ha de facilitar, si li demanen les següents dades:
Inici del període d’adormiment
Si s’han incorporat aditius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
Si el ciment es subministra a major s’ha d’emagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs s’han d’emmagatzemar en un lloc sec, i protegit de les intempèries
i sense contacte directe amb la terra, de forma que no s’alterin les seves condicions inicials.
Temps màxim de magatzem dels ciments
- Classes 22,5 i 33,5
3 mesos
- Classes 42,5
2 mesos
- Classes 52,5
1 mes
2.1.3.1.4.- compliment obligatori
RC-97 "Instrucció per a la Recepción de Ciments."
2.1.3.2.-Hidrocarbonats (B055)
2.1.3.2.1.- Característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S’han considerat les tipologies següents:
- Emulsions bituminoses:
- Aniónica
- Catiónica
- Polimèrica
- Betum asfàltic
- Betum fluidificat:
- Curat mig
- Curat ràpid
- Betum FLUXAT
- Quitrà
L’emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en
aigua o en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d’hidrocarburs naturals, por
destilació, oxigenació o “cracking”, amb baixa proporció de productes volàtils.
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació de

Projecte d’Urbanització de la carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich

fraccions líquides, més o menys volàtils i procedents de la destil·lació del petroli, en un betum asfàltic.
El quitrà és un lligant hidrocarbonatat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obteningut en la
destil·lació destructiva del carbó a altes temperatures.
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÓNICA:
Ha de tenir un aspecte homogeni, sense separació de l’aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superficies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant el magatzem. S’ha d’agitar moderadament abans d’emmagatzemar-la.
Tamissatge retingut en el tamís 0,08 UNE (NLT-142/84) <= 0,10%
D’emulsibilitat (NLT 141/84) per a tipo EAR
>= 60%
Càrrega de partícules (NLT 194/84)
Negativa
Assaig amb el residu de destil·lació:
- Ductilitat (NLT 126/84)
>= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130/84)
>= 97,5%
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques:
--------------------------------------------------------------------------|CARACTERÍSTIQUES |
TIPUS EMULSIO
|
|
|------------------------------------------------------|
|
|EAR 0 |EAR 1 |EAR 2 | EAM |EAL 1 |EAL 2 | EAI
|
|------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
|Viscosidad
|
|
|
|
|
|
|
|
|Saibolt
|
|
|
|
|
|
|
|
|(NLT 134/85)
|
|
|
|
|
|
|
|
|UNIVERSAL a 25°C |<=100s| | | | | |
|
|FUROL a 25°C
| |<=50s |>=50s |>=40s |<=100s|<=50s | <=50s
|
|------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
|Contingut d’aigua |
|
|
|
|
|
|
|
|(NLT 137/84)
|<=53% |<=40% |<=35% |<=40% |<=45% |<=40% | <=50%
|
|------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
|Betum asfàltic
|
|
|
|
|
|
|
|
|residual
|
|
|
|
|
|
|
|
|(NLT 139/84)
|>=43% |>=60% |>=65% |>=57% |>=55% |>=60% | >=50%
|
|------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
|Fluidificant per a|
|
|
|
|
|
|
|
destil·lació
|
|
|
|
|
|
|
|(NLT 139/84)
| <=7% | 0%
| 0%
|<=10% | <=8% | 0%
|10<=F<=20% |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
|Sedimentació en 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|díes (NLT 140/84) |<=10% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% |10<=20%
|
|------------------|------|------|------|------|------|------|------------|
|ASSAIGS AMB EL
|
|
|
|
|
|
|
|
|RESIDU DE DES|30<= |30<= |130<= |130<= |130<= |30<= |200<=
|
|TIL.LACIÓ:
|
|
|
|
|
|
|
|
|Penetració (P)
|P<=
|P<=
|P<=
|P<=
|P<=
|P<=
|P<=
|
|(NLT 124/84)
|
|
|
|
|
|
|
|
|0,1 mm
|200
|200
|200
|250
|200
|200
|300
|
--------------------------------------------------------------------------EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2:
Barreja amb ciment (NLT 144/84)
<= 2%
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÓNICA:
Ha de tenir 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 el magatzem. S’ha d’agitar moderadament abans d’emmagatzemar-la.
Tamissatge retingut pel tamís 0,08 UNE (NLT 142/84)
<= 0,10%
Càrrega de partícules (NLT 141/84) Positiva
Assaig amb el residu de destil·lació:
- Ductilitat (NLT 126/84)
>= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130/84)
>= 97,5%
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:
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--------------------------------------------------------------------------|CARACTERÍSTIQUES |
TIPUS EMULSIO
|
|
|------------------------------------------------------|
|
|ECR 0 |ECR 1 |ECR 2 |ECR 3 | ECM |ECL 1 |ECL 2|ECI
|
|------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------|
|Viscositat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Saibolt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|(NLT 138/84)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|UNIVERSAL a 25°C |<=100s|
_ | _
| _
| _
| _
| _ | _
|
|FUROL 25°C
| _
|<=50s | _
| _
| _
|<=100s|<=50s|<=50s |
|FUROL 50°C
| _
|
_ |>=20s |>=50s |>=20s| _
| _ | _
|
|------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------|
|Contingut d’aigua |
|
|
|
|
|
|
|
|
|(NLT 137/84)
|<=53% |<=43% |<=38% |<=33% |<=35%| <=45%|<=43%|<=50% |
|------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------|
|Betum asfàltic
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|residual
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|(NLT 139/84)
|>=43% |>=57% |>=62% |>=66% |>=59%|>=55% |>=57%|>=40% |
|------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------|
|Fluidificant per a|
|
|
|
|
|
|
|10<=F |
|
destil·lació
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|(NLT 139/84)
|<=7% |<=5% |<=5% |<=2% |<=12%| <=10%| 0% |<=20% |
|------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------|
|Sedimentació a 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| días (NLT 140/84)|<=10% |<=5% |<=5% |<=5% |<=5% |<=5% |<=5% |<=10% |
|------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-------|
|ASSAIG AMB EL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|RESIDU DE DES|130<= |130<= |130<= |30<= |30<= |130<= |30<= |00<=
|
|TIL.LACIO:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Penetració (P)
|P<=
|P<=
|P<=
|P<=
|P<= | P<= | P<= | P<= |
|(NLT 124/84)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|0,1 mm
|200
|200
|200
|200
|250 | 200 | 200 | 300 |
---------------------------------------------------------------------------

Índex de penetració (NLT 125/84) >= -1
Solubilitat (NLT 130/84)
>= 99,5%
Contingut d’aigua (NLT 123/84)
<= 0,2%
Característiques físiques del betum original:

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÓNICA EAM O CATIÓNICA ECM:
Ha de verificar l’assaig NLT 196/84 referent al cubriment i resistència al desplaçament de l’àrid.
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
Ha de tenir un aspecte homogeni, sense separació de l’aigua ni coagulació del betum asfàltic
emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superficies humides o seques.
No s’ha de sedimentar durant el magatzem. S’ha d’agitar moderadament abans d’emmagatzemarla.
Característiques de l’emulsió:
- Densitat relativa a 25°C
0,98 - 1,10 g/cm3
- Contingut d’aigua 40 - 55%
Residu de destil·lació en pes 45 - 60%
Contingut de cendres 5 - 30%
Enduriment 24h
Solubilitat en aigua de l’emulsió fresca
Total
Solubilitat en aigua de l’emulsió seca Insoluble
Característiques del residu sec:
- Escalfament a 100°C
No hi haurà alabejos,
goteig ni formació de bombolles
- Flexibilitat a 0°C No hi haurà esquerdes,pèr dua de capes ni pèrdua d’adhesivitat
- Assaig enfront de la flama directa
S’ha de carbonitzar sense fluir
- Resistència a l’aigua
No s’han de formar bombolles ni reemulsificació
Les característiques anteriors s’han de determinar segons la UNE 104-231.
BETUM ASFÁLTIC
Ha de tenir un aspecte homogeni, així com una ausència gairebé absoluta d’aigua.
Ha de tenir una temperatura homogeni, sent consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Al mateix temps ha de ser adherent amb les superficies minerals dels àrids, siguin seques o
humides.

-------------------------------------------------------------|
CARACTERÍSTIQUES DEL
|
TIPUS BETUM
|
|
RESIDU DE PEL·LICULA
|-------------------------|
|
FINA
| B 60/70
| B 80/100 |
|----------------------------------|------------|------------|
| Variació de massa
|
|
|
| (NLT 185/84)
| <= 0,8%
| <= 1,0%
|
|----------------------------------|------------|------------|
| Penetració (25°C, 100 g, 5 s)
|
|
|
| % penetr. orig. (NLT 124/84)
| >= 50%
| >= 45%
|
|----------------------------------|------------|------------|
|Augment del punt de reblaniment. |
|
|
| (A i B) (NLT 125/84)
| <= 9°C
| <= 10°C
|
|----------------------------------|------------|------------|
| Ductilitat (5 cm/min) a 25°C
|
|
|
| (NLT 126/84)
| >= 50 cm | >= 75 cm
|
--------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------|
CARACTERÍSTIQUES DEL
|
TIPO BETUM
|
|
|-------------------------|
|
BETUM ORIGINAL
| B 60/70
| B 80/100 |
|--------------------------------|------------|------------|
| Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) | >= 6 mm
| >= 8 mm
|
| (NLT 124/84)
| <= 7 mm
| <= 10 mm |
|--------------------------------|------------|------------|
|Punt de reblaniment(A i B)
| >= 48°C
| >= 45°C
|
| (NLT 125/84)
| <= 57°C
| <= 53°C
|
|--------------------------------|------------|------------|
| Punt de fragilitat Fraass
|
|
|
| (NLT 182/84)
| <= -8°C
| <= -10°C
|
|--------------------------------|------------|------------|
| Ductilitat (5 cm/min) a 25°C
|
|
|
| (NLT 126/84)
| >= 90 cm | >= 100 cm |
|--------------------------------|------------|------------|
| Punt d’inflació v/a
|
|
|
| (NLT 127/84)
| >= 235°C | >= 235°C
|
|--------------------------------|------------|------------|
| Densitat relativa 25°C/25°C
|
|
|
| (NLT 122/84)
|
1
|
1
|
-----------------------------------------------------------Característiques físiques del residu de pel·lícula fina:

BETUM FLUIDIFICAT:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer espuma a l’escalfar-se a la temperatura d’ús.
No ha de tenir símptomes de coagulació.
BETUM FLUIDIFICAT DE CURAT MIG:
Característiques físiques del betum fluidificat de curat mig:
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-------------------------------------------------------------------------|
CARACTERÍSTIQUES
|
TIPUS BETUM
|
|
|-----------------------------------------|
|
| FM-100
| FM-150
| FM-200
|
|------------------------------|------------|-------------|--------------|
|Punt d’inflamació v/a
|
|
|
|
|(NLT 136/72)
| >= 38°C
| >= 66°C
| >= 66°C
|
|------------------------------|------------|-------------|--------------|
|Viscositat Saibolt-Furol
|
|
|
|
|(NLT 133/72) a 25°C
|75>=V>=150s |
_
|
_
|
|
a 60°C
|
_
|100>=V>=200s |
_
|
|
a 82°C
|
_
|
_
|125>=V>=250s |
|------------------------------|------------|-------------|--------------|
|Destil·lació (% delvolum total|
|
|
|
|destil.lat fins a 360°C)
|
|
|
|
|(NLT 134/85) a 225°C
| <= 25%
|
<= 10%
|
0%
|
|
a 260°C
|40<=D<=70% | 15<=D<=55% |
<= 30%
|
|
a 316°C
|75<=D<=93% | 60<=D<=87% | 40<=D<=80% |
|------------------------------|------------|-------------|--------------|
|Residus de la destil·lació
|
|
|
|
|a 360°C (NLT 134/85)
|50<=R<=55% | 67<=R<=72% | 78<=R<=83% |
|------------------------------|------------|-------------|--------------|
|Contingut d’aigua en volum
|
|
|
|
|(NLT 123/84)
| >= 0,2%
|
>= 0,2%
|
>= 0,2%
|
-------------------------------------------------------------------------Assaigs sobre el residu de destil·lació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124/84)
>= 12 mm
<= 30 mm
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126/84) >= 10 0 cm
- Solubilitat (NLT 130/84)
>= 99,5%
BETUM FLUIDIFICAT DE CURAT RÀPID:
Característiques físiques del betum fluidificat de curat ràpid:
-------------------------------------------------------------------------|
CARACTERÍSTIQUES
|
TIPUS BETUM
|
|
|-----------------------------------------|
|
| FM-100
| FM-150
| FM-200
|
|------------------------------|------------|-------------|--------------|
|Punt d’inflamació v/a
|
|
|
|
|(NLT 136/72)
|
_
| >= 27°C
| >= 27°C
|
|------------------------------|------------|-------------|--------------|
|Viscositat Saibolt-Furol
|
|
|
|
|(NLT 133/72) (V) a 25°C
|75>=V>=150s |
_
|
_
|
|
a 60°C
|
_
|100>=V>=200s |
_
|
|
a 82°C
|
_
|
_
|125>=V>=250s |
|------------------------------|------------|-------------|--------------|
|Destil·lació (% delvolum total|
|
|
|
|destil.lat fins a 360°C)
|
|
|
|
|(NLT 134/85) a 190°C
| >= 15%
|
_
|
_
|
|
a 225°C
| >= 55%
|
>= 40%
|
>= 8%
|
|
a 260°C
| >= 75%
|
>= 65%
|
>= 40%
|
|
a 316°C
| >= 90%
|
>= 87%
|
>= 80%
|
|------------------------------|------------|-------------|--------------|
|Residus de la destil·lació
|
|
|
|
|a 360°C (NLT 134/85) (R)
|50>=R>=55% | 67>=R>=72% | 78>=R>=83% |
|------------------------------|------------|-------------|--------------|
|Contingut d’aigua en volum
|
|
|
|
|(NLT 123/84)
| <= 0,2%
|
<= 0,2%
|
<= 0,2%
|
-------------------------------------------------------------------------Assaigs sobre el residu de destil·lació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124/84)
>= 8 mm
<= 12 mm
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126/84) >= 10 0 cm
- Solubilitat (NLT 130/84)
>= 99,5%
BETUM FLUXAT:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer espuma a l’escalfar-lo a la temperatura d’ús.
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No ha de tenir símptomes de coagulació.
Punt d’inflamació v/a (NLT 136/72) >= 60°C
Fenols en volum (NLT 190/85)
<= 1,5%
Naftalina en massa (NLT 191/85)
<= 2%
Assaigs sobre el residu de destil·lació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124/84)
<= 15 mm
Característiques físiques del betum FLUXAT:

>= 10 mm

--------------------------------------------------------------|
CARACTERÍSTIQUES
|
TIPUS BETUM
|
|
|-----------------------------|
|
|
FX 175
|
FX 350
|
|-------------------------------|--------------|--------------|
|Viscositat STV a 40°C
|
|
|
|(orifici 10 mm) (NLT 187/72)
|150>=V>=200s |300>=V>=400s |
|-------------------------------|--------------|--------------|
|Destil·lació(% del volum total |
|
|
|destil.lat fins a 360°C)
|
|
|
|
a 190°C
|
<= 3%
|
<= 2%
|
|
a 225°C
|
<= 10%
|
<= 10%
|
|
a 315°C
|
<= 25%
|
<= 25%
|
|
a 360°C
|
<= 25%
|
<= 25%
|
|-------------------------------|--------------|--------------|
|Residu de la destil·lació
|
|
|
|a 360°C (NLT 134/85)
|
>= 90%
|
>= 92%
|
--------------------------------------------------------------QUITRÀ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer espuma a l’escalfar-lo a la temperatura d’ús.
Contingut d’aigua, en massa (NLT 123/84) <= 0,5%
Índex d’espuma (NLT 193/73)
<= 8
Característiques físiques del quitrà:
-------------------------------------------------------------------------|CARACTERÍSTIQUES |
TIPUS DE QUITRÀ
|
|
|-----------------------------------------------------|
|
| AQ 38
| AQ 46
| BQ 30
| BQ 58
| BQ 62
|
|------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|
|Equiviscositat
|
|
|
|
|
|
|(NLT 188/85)
|
|
|
|
|
|
|(amb una toleran- |
|
|
|
|
|
|cia de 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 122/84)
| <=1,25 | <=1,25 | <=1,24
| <=1,27
| <=1,27
|
|------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|
|Destil·lació en
|
|
|
|
|
|
|massa (DT)
|
|
|
|
|
|
|a) fins a 200°C
|<= 0,5% | <= 0,5% | <= 0,5% | <= 0,5% | <= 0,5%
|
|b) 200°C - 270°C |<=DT<=10%|2<=DT<=7%|4<=DT<=11%| <= 3%
| <= 2%
|
|c) 270°C - 300°C |<=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 destil.-| PR
| PR
| PR
| <= 56°C | <= 56°C
|
|lació(NLT 125/84) | <=53°C | <=55°C | <=46°C |
|
|
|------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|
|Fenols en volum
|
|
|
|
|
|
|(NLT 190/85)
| >= 3%
| >= 2,5% | >= 3%
| >= 2%
| >= 2%
|
|------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|
|Naftalina en massa|
|
|
|
|
|
|(NLT 191/85)
| >= 4%
| >= 3% | >= 4%
|>= 2,5%
| >= 2,5%
|
|------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|
|Insol. en tolueno |
|
|
|
|
|
|(en massa)
|
|
|
|
|
|
|(NLT 192/88)
| >= 24% | >= 25% | >= 23%
| >= 28%
| >= 28%
|
--------------------------------------------------------------------------
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2.1.3.2.2.- de subministrament i magatzem
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPO ED:
Subministrament: En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tancament hermètic.
S’indicarà el producte que conté.
Magatzem: En un envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos
amb l’envàs tancat hermèticament.
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÓNIQUES O CATIÓNIQUES:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han de ser hermètics i no es
poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents.
Magatzem: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, el calor, les gelades i de
la influència de motors, focos o altres fonts de calor. Si fos subministrat al major, en tancs aïllats
amb ventilació.
BETUNS ASFÁLTICS:
Subministrament: en camions amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la
temperatura situats en llocs visibles.
Magatzem: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i
descàrrega han d’estar calorifugats.
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPO ED:
NBE QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos."
UNE 104-231-88 1R "Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.
Emulsiones asfálticas."
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÓNICA O ANIÓNICA, BETUM O QUITRÀ:
*PG 3/75 "Plec de Prescripciones Técnicas Generals per a Obres de Carreteras i Puentes."
Amb les esmenes aprovades por les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M.
del 21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº
242 del 9.10).
2.1.3.3. Beurades de ciment per a injectar (B05A)
2.1.3.3.1.-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Barreja de carácter coloidal formada principalmente por ciment, aigua i, eventualmente, terra fina i
additius, utilitzades en estructures amb armadures pretensades.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El ciment ha de ser del tipus pórtland CEM I 32.5
La terra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials
com ara els àcids o partícules laminars.
Els additius que s’utilitzin no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la
lexada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats.
Fluidesa en el con d’Abrams 17 < F < 25
Relació aigua - ciment
< 0,5
Exudació en probeta cilíndrica (EHE):
- A les 3 h
<= 2%
- Máxima
<= 4%
- A les 24 h
0%
pH de l’aigua >= 7
Contracció en probeta cilíndrica (EHE)
<= 3%
Expansió
<= 10%
Resistència a la compressió als 28 días
>= 300 kg/cm2
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2.1.3.3.2.-Condicions de subministrament i magatzem
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per a que no s’alterin les seves característiques.
Magatzem: No s’ha d’utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.
2.1.3.3.3.-Unitat i criteris d’amidament
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l’obra.
2.1.3.3.4.-Normativa de compliment obligatori
*PG 3/75 "Plec de Prescripciones Técnicas Generals per a Obres de Carreteras i Puentes."
Amb les esmenes aprovades per a les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. del
21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del
9.10) i altres modificacions posteriors.
EHE "Instrucció de formigó estructural”
2.1.3.4.-Ciments naturals (B05B)
2.1.3.4.1.-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Conglomerant hidràulic obtingut de la polvorització de margues calcinades, amb addició posterior d’un
5%, com a màxim, de substàncies no nocives, que acompleixin la norma UNE 80-309.
Es consideren els següents tipus:
- Ciment natural lent (CNL)
- Ciment natural ràpid (CNR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8).
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8).
Residus màxims (UNE 80-122):
- Tamís 0,16 (UNE 7-050)
<= 17%
- Tamís 0,008 (UNE 7-050) <= 35%
Inici del fraguat:
- Ciment natural ràpid 1 min
- Ciment natural lent 10 min
Final del fraguat (UNE 80-102):
- Ciment natural ràpid 8 min
- Ciment natural lent 120 min
Resistència a compressió (UNE 80-116):
-------------------------------------------------|
TEMPS
|
CNR 4
|
CNR 8
|
CNL 8
|
|-----------|-----------|-----------|------------|
|
1 h
| 0,5 N/mm2 |
1 N/mm2 |
_
|
|
6 h
|
1 N/mm2 |
2 N/mm2 | 0,8 N/mm2 |
|
7 días |
2 N/mm2 | 5,2 N/mm2 |
5 N/mm2 |
|
28 días |
4 N/mm2 |
8 N/mm2 |
8 N/mm2 |
-------------------------------------------------2.1.3.4.2.-Condicions de subministrament i magatzem
Subministrament: en sacs, de manera que nos s’alterin les seves característiques.
En l’albarà han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat suministrada
- Denominació i designació d’acord amb la norma UNE 80-309
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- Referència de la comanda
En els sacs han de figurar les següents dades:
- Referència a la norma UNE 80-309
- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- La inscripció "No apte per a estructuras de formigó"
Magatzem: En lloc sec, protegit de la intemperie i sense contacte directe amb la terra, de manera
que no s’alterin les seves condicions.
2.1.3.4.3.-Unitat i criteris d’amidament
kg de pes necessari subministrat en l’obra.
2.1.3.4.4.-Normativa de compliment obligatori
UNE 80-309-94 "Ciments naturals. Definicions, classificació i especificacions dels ciments
naturals."
RC-97 “Normativa de recepció de ciments”
2.1.4.-Formigons de compra (B06)
2.1.4.1.-Formigons sense additius (B060)
2.1.4.1.1.-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Formigó amb o sense aditius, (cendres volants o fums de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d’acord amb el títol 4º de la lei 21/1992 del 16 de juliol de la
Industria i el Reial Decret 697/1995 de 28 d’abril.
S’han considerat els tipus de formigons següents:
*Formigons designats per la Restistència característica estimada a compressió als 28 días o per la
dossificació del ciment d’ús estructural o no.
*Formigons designats per la Resistència a flexotracció de prop de 28 dies, d’ús per a paviments de
carreteres.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D’ÚS ESTRUCTURAL
Els components del formigó , la seva dossificació, el procés de fabricació i el transport han d’estar
d’acord amb les prescripcions de la EHE i el PG 3/75.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dossificació i
s’expressarà com a mínim la següent informació:
 Consistència
 Tamany màxim del granulat
 Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó
 Resistència característica a compressió pels formigons designats per propietats
 Contingut de ciment expresat en kg/m3, per als formigons designats per a dossificació
 La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretensat
La designació per propietats se farà d’acord amb el format T-R / C / TM /A
 T: Indicatiu que serà HM per a el formigó en massa, HA per a el formigó armat i HP per a formigó
pretesat
 R: Resistència característica especificada en N/mm2
 C: Lletra indicativa del tipo de consistència: F fluida, B tova, P plàstica, i S seca
 TM: tamany máxima del granulat en mm
 A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó
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En els formigons designats per propietats, el subministrament ha d’establir la composició de la barreja
del formigó, garantitzant al peticionari, les característiques especificades de tamany màxim del
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d’ambient
especificat (contingut en ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades en tamany màxim del granulat, consistència i contingut en ciment per
metre cúbic, de formigó, i el subministrar-los haurà de garantitzar, indicant també la relació aigua
ciment utilitzat.
En els formigons amb característiques especiales o altres dels especificats en la designació, les
garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar seran especificades abans de l’inici del
subministrament.
El formigó ha de verificar amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la norma EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants, ni
additius de cao o un altre tipus excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa, la D. F. pot autoritzar l’ús de cendres volants,
o fum de sílice, per a la seva confecció. En estructures d’edificació, si s’utilitzen cendres volants no
han de superar el 35% del pes del ciment. Si s’utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes
del ciment.
La central que subministra formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció
segons l’art. 29.2.2. de la EHE, i ha de posar els resultats de l’anàlisi en coneixement de la D.F., o
disposar d’un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d’un país
membre de la CEE.
Les cendres han de verificar en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450
Tipus de ciment:
Formigó en massa
Ciments comuns (UNE 80-301)
Ciments per a usos especials (UNE 80-307)
Formigó armat Ciments comuns (UNE 80-301)
Formigó pretensat
Ciments comuns tipo CEM I i CEM II/A-D (UNE 80-307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a
l’aigua de mar (UNE 80303), i els de baix calor d’hidratació. (UNE 80-305).
Classe de ciment
>=25,5
El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la
classe d’exposició (mesa 37.3.2.a) La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d’exposició més
favorable ha de ser:
Obres de formigó en massa >=200 kg/m3
Obres de formigó armat
>=250 kg/m3
Obres de formigó pretensat >=275 kg/m3
A totes les obres
<= 400 kg/m3
Tipus de ciment
CEM I
Si la D.F. o la propietat ho especifiquen, el ciment ha de tenir característiques especiales com per
exemple color blanc, o ser resistent a l’aigua de mar.
Classe de ciment
>= 32.5
Contingut de ciment
- Per a obres de formigó en massa >= 150 kg/m3
- Per a obres de formigó lleugerament armat >= 250 kg/m3
- Per a obres de formigó armat o pretensat >= 300 kg/m3
- Per a formigons HP-*
>= 350 kg/m3
- A todas les obres
<= 400 kg/m3
Relación aigua/ciment:
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- Formigons HP-*
<= 0,55
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca
0 - 2 cm
- Consistència plàstica
3 - 5 cm
- Consistència tova
6 - 9 cm
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres
volants
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D F pot autoritzar l’ús de
cendres volants per a la seva confecció. Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del
pes del ciment.
Les cendres han de verificar en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE 83-415 que
segueixen a continuació:
Contingut d’humitat (UNE 83-431)
Contingut en SO3 (UNE 83-432)
Pèrdua per calcinació (UNE 83-433)
Finor (UNE 83-450)
Índex d’activitat resistent (UNE 83-451)
Demanda d’aigua (UNE 83-452)
Estabilitat de volum (UNE 83-453)
Toleràncies:
- Assentament en el con d’Abrams
- Consistència seca Nula
- Consistència plástica o tova ± 10 mm
2.1.4.1.2.-Condicions de subministrament i magatzem
Subministrament: En camions formigonera. El subministrament ha de donar amb cada càrrega un
foli on constin, com a mínim, les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de serie del foli de subministrament
- Data de lliurament
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
Formigons designats per resistència:
- Contingut màxim de ciment per m3
- Contingut mínim de ciment per m3
Formigons designats per dossificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus, classe, categoria i marca del ciment
- Tamany màxim de l’àrid
- Consistència i relació màxima d’aigua/ciment
- Tupus d’additiu segons UNE 83-200, si n’hi ha
- Procedència i quantitat de cendres volants, si n’hi ha
- Designació específica del lloc de subministrament
- Hora en que s’ha carregat el camió
- Identificació del camió
- Hora límit d’ús del formigó
El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogénia i sense haver iniciat el fraguat.
Magatzem: No es pot emmagatzemar.
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2.1.4.1.3.-Unitat i criteris d’amidament
m3 de volum necessari subministrat en l’obra.
2.1.4.1.4.-Normativa de compliment obligatori
*PG 3/75 "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts."
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. del
21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del
9.10) i altres posteriors
Ordre Circular 311/90 CiE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat.
EHE "Instrucció de formigó estructural”
2.1.4.2.-Formigons sense aditius amb ciments resistents a l’aigua de mar o als sulfats (B06A)
2.1.4.2.1.-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Formigó elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d’acord amb l’ordre ministerial del 38-79 del "Ministeri d’Indústria i Energia" i que haurà de tenir la característica adicional de resistència a
l’aigua de mar o resistència als sulfats, segons la UNE 80303:96
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els components del formigó, la seva dossificació, el procés de fabricació i el transport han d’estar
d’acord amb les prescripcions de la EHE si l’ús del formigó en massa, armat o si es formigó amb
armadures pretensades i el PG 3/75.
Tipus de ciment:
preferentement CEM II/B-V o que verifiqui les característiques MR
Si la D.F. o la propietat. ho especifiquen, el ciment ha de tenir característiques especials com ara color
blanc, o ser resistents a l’aigua de mar o als sulfats SR
Classe del ciment
>= 32.5
Contingut de ciment: es seguiran les normes establertes en la EHE
2.1.4.2.2.-Condicions de subministrament i magatzem
Subministrament: les mateixes prescripcions que per a formigons en general
El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènea i sense haver iniciat el fraguat.
Magatzem: No es pot emmagatzemar.
2.1.4.2.3.-Unitat i criteris d’amidament
m3 de volum necessari subministrat en l’obra.
2.1.4.2.4.-Normativa de compliment obligatori
*PG 3/75 "Plec de Prescripciones Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts."
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. del
21.1.88 (BOE nº 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE nº 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE nº 242 del
9.10).
Ordre Circular 311/90 CiE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat.
EHE “Instrucció de Formigó estructural”
2.1.5.-Morters de compra (B07)
2.1.5.1.-Morters amb additius (B071)
2.1.5.1.1.-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Barreja d’un o més conglomerants minerals amb àrids escollits i additius especials.
S’han considerat els tipus següents:
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- Morter adhesiu
- Morter adhesiu especial per a guix
- Morter amb reïnes sintètiques per a juntes d’enllosat de gres
- Morter elàstic
- Morter sintètic de reïnes epoxi
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
- Morter d’anivellament
- Morter refractari
El morter adhesiu és un morter sec d’àrids fins i reïnes orgàniques que al barrejar-se amb aigua en
la proporció adequada fa una pasta apta per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets.
El morter de reïnes sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb reïnes sintètiques
per a el reomplert de juntes de revestiments ceràmics.
El morter elàstic es una pasta feta amb ciment CEM I-42.5 i àrids silicis amb aditius adherents.
El morter sintètic de reïnes epoxi és un morter obtingut a partir d’una barreja d’àrids inerts i d’una
formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una reïna i un enduridor.
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter d’àrid fi, ciment pórtland i additiu
plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a construir parets de totxana.
El morter d’anivellament és una barreja d’àrids fins, ciment i additius orgànics, que a l’afegir-se
aigua forma una pasta fluida per a escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de
espessor de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerat específic per a resistir altes
temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris en forns, ximeneies, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeració.
MORTER ADHESIU:
Les seves característiques, tamanys segons els assaigs establerts per la UEATC (Cahier CSTB
1586), han de ser:
- Resistència en l’arrancada >= 5 kg/cm2
- Temps d’extensibilitat
1-3h
- Temps d’ajust
>= 10 min
- Lliscament un cop aplicat a paraments verticals <= 2 mm
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents:
- Composició
- Granulometria
- Densitat en pols i en pasta
- Procediment per a l’elaboració de la pasta i per a la seva aplicació
- Rendiments previstos
MORTER AMB REÏNES SINTÈTIQUES:
Densitat aparent
Aprox. 1,4 T/m3
Absorció d’aigua (DIN 52617-E)
MORTER ELÁSTIC:
Tamany de l’àrid
< 400 micres
Dossificació en volum 1:3
Relació aigua - ciment
0,4 - 0,5
Resistència a compressió als 28 dies
>= 350 kg/cm2
Resistència a flexotracción als 28 dies
>= 50 kg/cm2
MORTER SINTÉTIC DE RESINES EPOXI:
La formulació de l’epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i a la temperatura
ambient i superfícies del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la D.F.
Tamany máxim de l’àrid
<= 1/3 de l’espessor mig de la capa de morter
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Tamany mínim de l’àrid
>= 0,16 mm
Proporció àrid/resina (en pes) (Q)
3 <= Q <= 7
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADITIUS PLASTIFICANTES:
Resistència a la compressió als 28 dies
>= 80 kg/cm2
Consistència (assentament en el con d’Abrams)
17 cm
Percentatge de fins la barreja seca (P)
20% => P => 10%
Toleràncies:
- Consistència (assentament en el con d’Abrams) ± 20 mm
2.1.5.1.2.-Condicions de subministrament i magatzem
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
En l’envàs han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d’ús
- Composició i característiques del morter
Magatzem: En el seu envàs d’origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el sòl i protegit de la
intempèrie, de manera que no s’alterin les condicions inicials.
Temps màxim de magatzem:
- Morter adhesiu
1 any
- Morter amb resines sintètiques
6 mesos
2.1.5.1.3.-Unitat i criteris d’amidament
kg de pes necessari subministrat en l’obra.
2.1.5.1.4.-Normativa de compliment obligatori
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A PARETS DE MAONS:
NBE FL-90 "Norma Bàsica de l’Edificació. Murs resistents de Fàbrica de Maó."
ALTRES MORTERS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
2.1.6.-Aditius, addicions i productes de tractament per a formigons, morters i beurades (B08)
2.1.6.1.-Additius i addicions per a formigons, morters i beurades (B081)
1.1.1.1.1.Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Additius són aquelles substàncies o productes que a l’incorporar-se als morters, formigons o beurades,
en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment,
produeixen modificacions en el formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d’alguna de les
seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.
Els additius considerats són els següents:
- Airejant
- Anticongelant
- Fluidificant
- Hidròfug
- Inhibidor del fraguat
- Per a formigons projectats (accelerador del fraguat)
- Colorant
Addicions per als formigons són exclusivament les cendres volants.
L’escòria granulada pot ser un dels granulants utilitzats per a la confecció de formigons.
L’additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objetiu
produir fines bombolles d’aire separades i repartides uniformement, condicions que s’han de mantenir
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durant el fraguat.
L’additiu anticongelant és un producte que disminueix la temperatura de congelació de l’aigua de
pastat, evitant l’aparició de vidres de gel al formigó fresc i durant el període de fraguat.
L’additiu fluidificant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objetiu
disminuir la quantitat d’aigua per a una mateixa consistència o augmentar la consistència per a una
mateixa quantitat d’aigua.
L’additiu hidròfug és un producte que s’afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que
té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l’aigua sota pressió a la pasta
endurida. Actúa disminuint la capilaritat.
L’additiu inhibidor del fraguat és un líquid que s’incorpora en el moment de pastar el formigó o
morter i té per objetiu retrassar l’inici del fraguat.
L’additiu per a formigons projectats és un producte en pols per a incorporar durant el pastat del
formigó que té per objetiu accelerar el procés de fraguat.
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o
beurada durant el pastat, que té per objetiu donar un color determinat al producte final.
Cendres volants per a formigons són exclusivamente els productes sòlids i en estat de fina divisió
procedents de la combustió de carbó polvoritzat en els forns de centrals termoelèctriques, i que
són arrossegades pels gasos del procés i recuperat mitjançant filtres.
L’escòria siderúrgica és un àrid fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons.
ADDITIUS O COLORANTS:
El fabricant ha d’indicar les proporcions adequades de dossificació del producte, ha de garantir
l’efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del
formigó o morter.
Si el formigó ha de contenir armadures pretensades, l’additiu no pot contenir clorur càlcic ni
productes en els que la seva composició intervinguin clorurs, sulfurs, sulfats ni altres que puguin
afavorir la corrosió de les armadures.
ADDITIU AIREJANT:
El fabricant ha de garantir que el formigó amb airejant aconsegueixi una resistència característica
>= al 80% del mateix formigó sense airejant.
Diàmetre de les bombolles (D)
10 <= D <= 1000 micres
ADDITIU INHIBIDOR DE FRAGUAT:
El retard de l’enduriment del formigó ha de ser de manera que, passat dos o tres dies, la
resistència aconseguida sigui la mateixa que sense additiu.
ADDITIU PER A FORMIGONS PROJECTATS
No ha de començar a actuar fins el moment d’afegir l’aigua.
Final del fraguat segons la dossificació (assaig Vicat):
- 2% <= 90 min
- 3% <= 30 min
- 4% <= 3 min
- 5% <= 2 min
COLORANT:
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment.
CENDRES VOLANTS:
Característiques químiques:
- Contingut de trióxid de sofre SO3 (UNE 83-432) <= 4,5%
- Percentatge de CaO lliure (UNE 80-243) <= 7%
- Contingut màxim de MgO <= 5%
- Humitat (UNE 83-433)
<= 1,5%
- Pèrdua per calcinació (UNE 83-433)
<= 6%
Característiques físiques:
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- Finor (UNE 83-450):
- Quantitat retinguda pel tamís 45
<= 40%
- Quantitat retinguda pel tamís 90
<= 15%
Índex d’activitat resistent (UNE 83-451):
- Percentatge relatiu a la resistència del morter de control
a 28 dies amb ciment Pórtland
Ac 28 >= 75%
- Percentatge relatiu a la resistència del morter de control
a 90 dies amb ciment Pórtland
Ac 90 >= 90%
Demanda d’aigua (UNE 83-452):
- Percentatge màxim relatiu a la barreja de referència
100%
Estabilitat de volum (UNE 83-453):
- Expansió pel mètode de les agulles (Le Chatelier) < 10 mm
ESCORIA GRANULADA:
Es considera àrid fi el que passa pel tamís 5 (UNE 7-050).
Ha de ser estable, és a dir, no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.
No ha de contenir sulfurs oxidables.
Fins que passin pel tamís 0,08 (UNE 7-050) <= 6%
Contingut màxim de substàncies perjudiciales en % en pes:
- Terrossos d’argila 1,00
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050)
i que flota en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244)
0,50
- Compostos de sofre expresats en SO3=
i referits a l’àrid sec 0,40
Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment
Nula
Pèrdua de pes màxim experimentada pels àrids en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions
de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):
- Amb sulfat sòdic
<= 10%
- Amb sulfat magnèsic
<= 15%
2.1.5.2.2.-Condicions de subministrament i magatzem
ADDITIUS I COLORANTS:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge segons el
UNE 83-275.
Magatzem: En llocs protegits de la intemperie i de manera que no s’alterin les seves característiques.
ADDICIONS
El subministrador ha d’indicar el tipo d’addició i ha de garantitzar documentalment el compliment de les
característiques especificades, segons s’utilitzin cendres volants o fum de silice, d’acord amb els articles
29.2.1 i 29.2.2 de la norma EHE.
CENDRES VOLANTS:
Subministrament: Al major en camions sitges hermètics.
Magatzem: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d’ample.
ESCORIA GRANULADA:
Subministrament: Protegida de manera que no s’alterin les seves característiques.
Magatzem: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions
grunulomètriques.
2.1.5.2.3.-Unitat i criteris d’amidament
kg de pes necessari subministrat en l’obra.
2.1.5.2.4.-Normativa de compliment obligatori
NORMATIVA GENERAL:
* UNE 83-200-84 "Additius per a formigons, morters i pastes. Classificació i definicions."
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ÚS PER A FORMIGONS:
EHE "Instrucció de formigó estructural”
CENDRES VOLANTS:
* UNE 83-415-87 "Addicions al formigó. Cendres volants: definició, especificacions, transport i
magatzem de les cendres volants utilitzades com a addició als formigons i morters de ciment
pórtland."
* UC-85 Ús de Cendres Volants en el Formigó.
2.1.6.2.-Productes de tractament per a formigons, morters i beurades (B08A)
2.1.6.2.1.-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Producte líquid que aplicat sobre superficies verticals o horitzontals de formigó, retarda la pèrdua
d’aigua en el primer període d’enduriment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha d’indicar les proporcions adequades de dossificació del producte, ha de garantitzar
l’efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del
formigó.
S’ha d’utilitzar o bé en la primera fase de la cura del formigó, o bé després de desencofrar.
La porció volàtil del producte no ha de ser de material tòxic ni inflamable.
La porció volàtil del producte ha de portar ceres naturals o procedents del petroli, o bé resines.
Raó de sedimentació a llarg plaç (ASTM D 1309) >= 4
Pèrdua d’aigua a les 72 h (ASTM C-156)
<= 0,055 g/cm2
2.1.6.2.2.-Condicions de subministrament i magatzem
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge segons
UNE 83-275.
Magatzem: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s’alterin les seves
característiques.
2.1.6.2.3.-Unitat i criteris d’amidament
kg de pes necessari subministrat en l’obra.
2.1.6.2.4.-Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.
EHE “Instrucció de Formigó Estructural”
2.1.7.-Acer i metall en perfils o barres (B0B)
2.1.7.1.-Acers per a armadures actives o passives (B0B2)
2.1.7.1.1.-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Acers per a armaduras actives o passives emprades en estructures de formigó.
S’han considerat els tipus següents:
Armadures passives
- Acer en barres llises
- Acer en barres corrugades
Armadures actives
- Filferro (UNE 36-094)
- Barres (UNE 7-474)
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- Cordons (UNE 7-326)
- Acer en cordons adherents per a tesar
- Acer en cordons no adherents per a tesar
ACER EN BARRAS LLISES O CORRUGADES:
Les barres no han de tenir defectes superficials, fisures ni bultos.
L’armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d’oli, de pintura, o de qualsevol altra matèria
perjudicial.
Es prohibeix l’ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals,
amb les excepcions següents:
Malles electrosoldades
Armadures bàsiques electrosoldades.
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s’han de seguir les seves pròpies normes
ACER EN BARRES CORRUGADES:
Les barras han de ser adequadas per a la soldadura.
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de verificar les especificacions de la
norma UNE 36-068
Han de portar gravades les marques d’identificació del tipo d’acer i del fabricant segons la UNE 36-068.
Composició química:
--------------------------------------------------------------------|Anàlisi
|
C
| Coq (segons UNE 36-068)|
P
|
S
|
N
|
|
| %máx. |
%máx.
| %máx. | %máx. | %máx. |
|----------|-------|-----------------------|-------|-------|--------|
|Colada
| 0,22 |
0,50
| 0,050 | 0,050 | 0,012 |
|----------|-------|-----------------------|-------|-------|--------|
|Producte | 0,24 |
0,52
| 0,055 | 0,055 | 0,013 |
--------------------------------------------------------------------Tensió d’adherència (UNE 36-068)
- Tensió mitjana d’adherència
- D < 8mm
>= 6,88 N/mm2
- 8 <= D <= 32 >= (7,84 – 0,12 D) N/mm2
D > 32 mm 4,00 N/mm2
Tensió de rotura d’adherència
- D < 8mm
>= 11,22 N/mm2
- 8 <= D <= 32 >= (12,74 – 0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm 6,66 N/mm2
ACER EN CORDONS ADHERENTS O NO ADHERENTS:
Armadura formada per tres o més filferros d’acer de resistència alta, del mateix diàmetre, enrollats
heliocoïdalment, amb el mateix pas i sentit de torsió, al voltant d’un filferro central recte.
El diámetre d’aquest filferro central ha de ser entre 1,02 i 1,05 el diámetre dels que l’envolten. (UNE 36098:97)
L’armadura ha de ser neta, sense taques d’oli, de pintura, de pols o de qualsevol altra matèria
perjudicial.
El fabricant ha de garantir les característiques i les condicions exigides per la normativa vigent.
Les característiques geomètriques i ponderals s’han d’ajustar a la norma UNE 36-098.
Les característiques mecàniques dels cordons han de verificar:
- Càrrega unitària màxima Fmax (UNE 7-326)
>= 16366 kp/cm2
- Límit elástic (Fi)
82% Fmax <= Fi <= 95% Fmax
- Allargament sota càrrega màxima >= 3,5%
- Relaxament passades 1000 h a 20°C (UNE 36-422):
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- Cordons de grau R-6
<= 6%
- Cordons de grau R-2
<= 2%
Els filferros han de verificar les exigències de la EHE respecte al doblegat i desdoblegat.
Composició química de l’acer no aliat:
- Contingut de C (Q) 0,58% <= Q <= 0,88%
- Contingut de Mn (Q) 0,50% <= Q <= 0,90%
- Contingut de Si (Q) 0,15% <= Q <= 0,40%
- Contingut de P
<= 0,040%
- Contingut de S
<= 0,040%
Assaig de tracció desviada (UNE 41-184):
- Coeficient de desviació
<= 28
Toleràncies:
- Mòdul d’elasticitat ± 7%
1.1.1.1.2.Condicions de subministrament i magatzem
ACER EN BARRES LLISES O CORRUGADES:
El fabricant facilitarà per a cada partida d’acer, els certificats de homologació i garantia que
justifiquin el compliment de les exigèncias de la normativa vigent.
Durant el transport i el magatzem, les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, la
humitat del terra i la agresivitat de l‘atmósfera ambiental.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
ACER EN CORDONS ADHERENTS O NO ADHERENTS:
Subministrament: Embalat en rotllos autodesenrotllables, protegits contra la humitat, el
deteriorament, la contaminació. Ha d’anar acompanyat d’un certificat del fabricant que garanteixi
les característiques.
Magatzem: En locals ventilats sense contacte directe amb el terra i classificat segons el tipus, les
classes i els lots.
2.1.7.2.1.-Unitat i criteris d’amidament
ACER EN BARRES LLISES O CORRUGADES, O CORDONS ADHERENTS:
kg de pes necessari subministrat en l’obra.
ACER EN CORDONS NO ADHERENTS:
m de llarg per mida segons les especificacions de la D.F.
2.1.7.2.2.-Normativa de compliment obligatori
ACER EN BARRES LLISES O CORRUGADES:
EHE “Instrucció de Formigó Estructural”
ACER EN BARRES CORRUGADES:
UNE 36-068-94 "Barres corrugades d’acer soldable per a armadures de formigó armat."
EHE “Instrucció de Formigó Estructural”
ACER EN CORDONS ADHERENTS O NO ADHERENTS:
UNE 36-098-94 (1) 1M "Cordons de 7 filferros d’acer per a armadures de formigó pretensat. Part 1:
Característiques."
UNE 36-098-85 (2) 1R "Cordons de 7 filferros d’acer per a armadures de formigó pretensat.
Control i condicions de conformitat."
EHE “Instrucció de Formigó Estructural”
2.1.7.3.-Malles electrosoldades (B0B3)
2.1.7.3.1.-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Malla de barres corrugades que s’encreuen perpendicularmente, unides mitjançant soldadura
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elèctrica en els punts de contacte.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Característiques dels nusos (UNE 36-462):
- Càrrega de rotura dels nusos
0,3 x Sm x Re
(Sm = Área de la secció transversal nominal de l’element sotmés a tracció, barra de major diàmetre de
les del nus)
(Re = Límit elàstic garantitzat dels nusos)
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats 2% del total
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a u na barra
20% del total
Ample del pannell
2,15 m
Longitud del pannell 6 m
Prolongació de les barres longitudinals més enllà de la última barra transversal 1/2 retícula
Prolongació de les barres transversals més enllà de la última barra longitudinal 25 mm
Les barres no han de tenir defectes superficiales, fisures ni bultos.
Les característiques mecániques de les barres han de verificar:
- Càrrega unitària de rotura Fs (EHE):
- Acer B 500 T 5500 Nw/mm2
- Presència de fisures després dels assajos de doblament simple a 180° i de doblament - desdoblament
a 90° (EHE)
Nula
- Tensió mitjana d’adherència (EHE):
- Barres de diàmetre < 8 mm >= 6.88 Nw/mm2
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm >= (7.84 – 0.12 D) Nw/mm2
- Tensió de rotura per a adherència (EHE):
- Barres de diàmetre < 8 mm >= 11.22 Nw/mm2
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm >= (12.74 – 0.12 D) Nw/mm2
Han de verificar la relació Fs/Fi i el percentatge d’allargament fins la rotura especificada en la EHE.
La secció real de cada barra, i del conjunt de les barres per a cada malla, ha de ser >= 95% de la secció
nominal.
2.1.7.3.3.-Condicions de subministrament i magatzem
El fabricant facilitarà per a cada partida d’acer, els certificats d’homologació i garantia que justifiquin el
compliment de les exigències de la normativa vigent.
Cada pannell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla.
Durant el transport i magatzem, les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, la humitat
del terra i l’agresivitat de l’atmósfera ambiental.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
2.1.7.3.4.-Unitat i criteri d’amidament
m2 de superficie necessària subministrada a l’obra.
2.1.7.3.5.-Normativa de compliment obligatori
EHE “Instrucció de Formigó Estructural”
UNE 36-092-81 "Malles electrosoldades d’acer per a formigó armat."
2.1.8..-Materials per a encofrats i apuntalaments (B0D)
2.1.8.1.-Taulons (B0D2)
2.1.8.1.1.-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Tauló de fusta provinent de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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No ha de tenir signes de putrefacció, forats, fongs, nusos morts, astelles ni decoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la desecació que no afectin a les
característiques de la fusta.
Les cares han de ser planes, escuadrades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d’estar acabats mitjançant tall de serra, a esquadra.
Ha de conservar les seves característiques pel número d’usos previstos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P)
0,40 <= P <= 0,60 T/m3
Contingut d’humitat (UNE 56-529)
<= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532)
Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C)
0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d’elasticitat:
- Fusta de pi Aprox. 150000 kg/cm2
- Fusta d’avet Aprox. 140000 kg/cm2
Duresa (UNE 56-534) <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres >= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres
>= 100 kg/cm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres >= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres
>= 25 kg/cm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537)
>= 300 kg/cm2
Resistència a l’esforç tallant
>= 50 kg/cm2
Resistència a l’esquerdat (UNE 56-539)
>= 15 kg/cm2
Toleràncies:
- Longitud nominal
+ 50 mm
- 25 mm
- Ample nominal
± 2 mm
- Espessor nominal ± 2 mm
- Fletxa
± 5 mm/m
- Torsió
± 2°
2.1.8.1.2.-Condicions de subministrament i magatzem
Subministrament: De manera que no s’alterin les seves condicions.
Magatzem: De manera que no es deformin i en lloc secs i ventilats, sense contacte directe amb el
terra.
2.1.8.1.3.-Unitat i criteris d’amidament
m de longitud necessària subministrada en l’obra.
2.1.8.1.4.-Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.
2.1.8.2.-Puntals (B0D6)
1.1.1.1.3.Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S’han considerat els tipos 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.

Projecte d’Urbanització de la carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich

No ha de tenir signes de putrefacció, forats, fongs, nusos morts, astilles ni decoloracions.
Es poden admitre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques
de la fusta.
Els extrems han d’estar acabats mitjançant tall de serra, a esquadra.
No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pel número màxim d’usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P)
0,40 <= P <= 0,60 T/m3
Contingut d’humitat (UNE 56-529)
<= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532)
Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C)
0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d’elasticitat
Aprox. 150000 kg/cm2
Duresa (UNE 56-534)
<= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres
>= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres
>= 100 kg/cm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres
>= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres
>= 25 kg/cm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537)
>= 300 kg/cm2
Resistència a l’esforç tallant
>= 50 kg/cm2
Resistència a l’esquerdament (UNE 56-539)
>= 15 kg/cm2
Toleràncies:
- Diàmetre
± 2 mm
- Longitud
+ 50 mm
- 25 mm
- Fletxa
± 5 mm/m
PUNTAL METÁL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçada.
La base i el cap del puntal han d’estar fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si fa falta.
Ha de conservar les seves característiques per al número d’usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l’alçada de montatge:
---------------------------------------------------------------------|
|
Longitud del puntal
|
|Alçada de montatge
|----------------------------------------------|
|
| 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 |
---------------------------------------------------------------------2.1.8.2.1.-Condicions de subministrament i magatzem
Subministrament: De manera que no s’alterin les seves condicions.
Magatzem: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
2.1.8.2.2.-Unitat i criteris d’amidament
PUNTAL METÀL·LIC:
Unitat de quantitat necessària subministrada en l’obra.
PUNTAL DE FUSTA:
m de longitud necessària subministrada en l’obra.
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2.1.8.2.3.Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.
2.1.8.4.-Taulers (B0D7)
2.1.8.4.1.-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Taulers encofrats.
S’han considerat els tipus següents:
- Tauler de fusta
- Tauler aglomerat de fusta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, esquadrades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d’estar acabats mitjançant tall de serra, a esquadra.
Ha de conservar les seves característiques pel número d’usos previstos.
Toleràncies:
- Longitud nominal
+ 50 mm
- 25 mm
- Ample nominal
± 2 mm
- Espessor
± 0,3 mm
- Rectitud d’arestes ± 2 mm/m
- Angles
± 1°
TAULERS DE FUSTA:
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. No ha
de tenir signes de putrefacció, forats, fongs, nusos morts, astilles ni decoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afecten les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P)
0,40 <= P <= 0,60 T/m3
Contingut d’humitat (UNE 56-529)
<= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532)
Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C)
0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d’elasticitat
Aprox. 150000 kg/cm2
Duresa (UNE 56-534)
<= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres
>= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres
>= 100 kg/cm2
Resistència a la tracción (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres
>= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres
>= 25 kg/cm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537)
>= 300 kg/cm2
Resistència a l’esforç tallant
>= 50 kg/cm2
Resistència a l’esquerdament (UNE 56-539)
>= 15 kg/cm2
TAULERS D’AGLOMERAT DE FUSTA:
Tauler de fibres lignocelulósiques aglomerades en sec mitjançant resines sintètiques i prensat en
calent.
Ha d’estar fregat amb paper de vidre per les dues cares.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic
>= 650 kg/m3
Módul d’elasticitat:
- Mínim
21000 kg/cm2
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- Mig
Humitat del tauler

25000 kg/cm2
>= 7%
<= 10%

Inflament en:
- Espessor
<= 3%
- Longitud
<= 0,3%
- Absorció d’aigua
<= 6%
Resistència a la tracció perpendicular en les cares >= 6 kp/cm2
Resistència a l’arrancada de claus:
- En la cara
>= 140 kp
- En el cantell >= 115 kp
2.1.8.4.2.-Condicions de subministrament i magatzem
Subministrament: De manera que no s’alterin les seves condicions.
Magatzem: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
2.1.8.4.3.-Unitat i criteris d’amidament
m2 de superficie necessària subministrada en l’obra.
2.1.8.4.4.-Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.
2.1.8.5.-Elements per a encofrats industrializats de murs (B0DB) Contraforts
2.1.8.5.1.-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Conjunt de peces metàl·liques per a formar un contrafort que soporti l’encofrat d’un mur de formigó.
Ha d’estar composat de les peces següents:
- Pal o pals acoplats, de l’alçada a encofrar
- Tornapuntes, mínim una per pal
- Peces d’esquadra o tirants, per a unir la base del pal amb els tornapuntes
- Acopladors o peces d’unió dels pals
- Piquetes, una per a la base del pal i una altra per a la base de cada tornapuntes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els pals han de tenir les cares i les arestes rectes, sense cops ni deformacions degudes a utilitzacions
anteriors.
En els dos costats oposats han de portar unes peces en esquadra, ranurades, per a fixar els taulons de
l’encofrat.
En la cara exterior ha de tenir els mecanismes de subjecció dels tornapuntes.
En l’extrem inferior ha de tenir una base per a la seva fixació al terra.
L’extrem superior ha de permetre acoplar més pals per a així incrementar l’alçada.
Els tornapuntes han de ser extensibles, amb mecanismes per a regular amb precisió la seva longitud.
Han de ser rectes, inclús quan estan extesos al màxim.
El moviment d’extensió ha de ser suau.
En els seus extrems ha de tenir mecanismes per a fixar-lo al pal i a les piquetes.
2.1.8.5.2.-Condicions de subministrament i magatzem
Subministrament: Ha d’anar acompanyat de la documentació tècnica per al seu montatge, amb la
indicació expressa de les càrregues i dels esforços màxims que pot resistir.
Magatzem: En llocs protegits contra els impactes, de la intemperie i sense contacte amb la terra.
2.1.8.5.3.-Unitat i criteris d’amidament
m de longitud necessàaria subministrada en l’obra.
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2.1.8.5.4.-Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.
2.1.8.6.-Elements modulars per a entibacions i apuntalaments (B0DC) Plafó metàl.lic
d’acer
2.1.8.6.1.-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Pannell metàl·lic amb estructura de rigidització, i elements d’apuntalament extensibles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny, seccions, col·locació d’elements d’estrabada, etc., han de ser els adequats per a
garantitzar que soportarà les presions del terrey en les condicions més desfavorables, sense
deformacions.
La superficie exterior del pannell ha de ser llisa, i no ha de tenir altres desperfectes que els
ocasionats pels usos previstos.
Ha de tenir un sistema de ensamblatge amb els panell del costat, que garantitzi la continuïtat del
sistema un cop muntat.
2.1.8.6.2.-Condicions de subministrament i magatzem
Subministrament: De manera que no s’alterin les seves condicions.
Magatzem: Horitzontalment sobreposats de fusta, si s’apilen s’han de separar per fustes.
2.1.8.6.3.-Unitat i criteris d’amidament
m2 de superficie necessàaria subministrada en l’obra.
2.1.8.6.4.-Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.
2.1.8.7.-Encofrats especials i cimbres (B0DF)
2.1.8.7.1.-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Motlles, cimbres i elements especials per a la confección d’encofrat, d’elements de formigó.
S’han considerat els següents tipos d’elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta matxembrada, de peces metàl·liques i de cartró.
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d’interceptors, imbornals i pericons d’enllumenat i de
registre.
- Cimbres senzilles o dobles d’entramats de fusta o de taulons de fusta.
- Encofrats curvats per a paraments, amb panells metàl·lics o amb taulons de fusta matxembrada.
- Alleugeradors cilíndrics de fusta.
- Malles metàl·liques d’acer, de 0,4 o 0,5 mm d’espessor, per a encofrats perduts.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonat i de vibrat no produeixi alteracions en la
seva secció o la seva posició.
Ha de tenir l’espessor, els rigiditzadors i els elements de conexió que facin falta per a absorvir els
esforços propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per a així no permetre la pèrdua
apreciable de pasta per a les juntes.
La superficie de l’encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats
pels usos previstos.
Toleràncies:
- Fletxes
5 mm/m
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- Dimensions nominals
±5%
- Abarquillament
5 mm/m
MOTLLES I CIMBRES DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, forats, nusos
morts ni astelles.
Contingut d’humitat de la fusta
Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius
<= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim >= 50 cm
MALLES METÁL·LIQUES D’ACER:
Panell mallat de planxa d’acer laminat en fred amb nervis intermitjos de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonat,
no produeixi deformacions dels seus nervis ni s’alteri la seva posició.
Si s’ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé barrejar-la amb cal.
Resistència 38 - 43 kg/mm2
Límit elàstic 30 - 34 kg/mm2
2.1.8.7.2.-Condicions de subministrament i magatzem
Subministrament: De manera que no s’alterin les seves condicions.
Magatzem: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.
2.1.8.7.3.-Unitat i criteris d’amidament
MOTLLES METÀL·LICS PER A ENCOFRATS DE CAIXES I PERICONS, CIMBRES SENZILLES O
DOBLES, I MOTLLES CIRCULARS DE CARTRÓ, PER A ENCOFRATS DE PILARS:
u Unitat de quantitat necessària subministrada en l’obra.
MOTLLES CIRCULARS DE FUSTA I DE PECES METÀL·LIQUES PER A PILARS, ALLLEUGERADORS
CILÍNDRICS, MALLA METÁL·LICA PER A ENCOFRAT PERDUT I ENCOFRATS CURVATS PER A
PARAMENTS:
m2 de superficie necessària subministrada en l’obra.
2.1.8.7.4.-Normativa de compliment obligatori
No hi ha normativa de compliment obligatori.
2.1.8.8.-Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments (B0DZ)
2.1.8.8.1.-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Elements auxiliars per al montatge d’encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball
en els andamis i els encofrats.
S’han considerat els següents elements:
- Tensors per a encofrats de fusta.
- Grapes per a encofrats metàl·lics.
- Flexes d’acer laminat en fred amb perforacions, per al montatge d’encofrats metàl·lics.
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmontables per a suport d’encofrat de sostres o de casetons
recuperables
- Andamis metàl·lics.
- Elements auxiliars per a panells 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’entremat, baranes, suports, etc.
- Planxa d’acer, de 8 a 12 mm d’espessor per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de montatge que utilitzi l’encofrat o
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apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat de portar.
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PANELLS METÀL·LICS:
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a resistir les accions durant el procés de
formigonat i les presions del formigó.
No han de tenir punts d’oxidació ni falta de recubriment en la superficie.
No han de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la utilització correcta.
FLEXE:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ample
>= 10 mm
Espessor
>= 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 en aigua o solució diluïda.
No s’ha d’utilitzar com desencofrant el gasoil 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’alterar les propietats del formigó amb les que estigui en contacte.
El seu ús ha d’estar expressament autoritzat per la D.F.
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l’entremat 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’imprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonat i vibrat no alteri la seva planura ni la seva
posició.
La conexió entre el conjunt de perfils i la superficie encofrada ha de ser suficientment estanca per
tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta per a les juntes.
Toleràncies:
- Rectitut dels perfils ± 0,25% de la longitud
- Torsió dels perfils
± 2 mm/m
ANDAMIS:
Ha d’estar formada per un conjunt de perfils d’acer buits i de resistència alta.
Ha d’incloure tots els accessoris necessaris per a asegurar l’estabilitat i la indeformabilitat.
Tots els elements que formen el andami han d’estar protegits amb una capa d’imprimació
antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte als diferents plans de càrrega.
2.1.8.8.2.-Condicions de subministrament i magatzem
Subministrament: De manera que no s’alterin les seves condicions.
Magatzem: 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 de magatzem 1 any
2.1.8.8.3.-Unitat i criteris d’amidament
TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PANELLS METÀL·LICS:
u Unitat de quantitat necessària subministrada en l’obra.
FLEXE:
m de larg necessaris subministrats en l’obra.
DESENCOFRANT:
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l de volum necessari subministrat en l’obra.
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS DESMONTABLES:
m2 de superficie necessària subministrada en l’obra.
ANDAMI:
m3 de volum necessari subministrat en l’obra.
2.1.8.8.4.-Normativa de compliment obligatori
EHE “Instrucció de Formigó Estructural”
2.1.9.-Materials bàsics d’aglomerats de ciment (B0E)
2.1.9.1.-Bloques de morter de ciment (B0E2)
2.1.9.1.1.-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Bloc prefabricat obtingut per a un procés amb motlle d’una pasta de morter feta amb ciment pórtland,
àrids escollits, aigua i, eventualment, aditius.
S’han considerat els tipos següents:
- Bloc massís
- Bloc foradat
S’han considerat els acabats superficials dels blocs següents:
- Llis
- Rugós
- Amb relleu especial
- Esmaltats
S’han considerat els acabats superficials de les parets següents:
- Bloc per a revestir
- Bloc de cara vista
Els blocs poden ser de tres tipos en funció de la seva densitat:
- Bloc normal
Densitat > 1900 kg/m3
- Bloc de formigó lleuger
Densitat < 1300 kg/m3
- Bloc de formigó semi-llleuger
Densitat entre 1300 i 1900 kg/m3
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els extrems poden ser llisos o matxembrats.
No ha de tenir deformacions, ni socavons en les arestes.
No ha de tenir fisures i la seva textura superficial ha de ser l’adequada per a facilitar l’adherència del
possible revestiment.
La forma d’expressió dels tamanys és
longitud x alçada x ample.
Fisures
No s’han d’admetre
Resistència a la compressió:
- Bloc per a pareds de tancament
>= 4 N/mm2 (sobre secció bruta)
- Bloc per a pareds de càrrega
>= 6 N/mm2 (sobre secció bruta)
>= 12,5 N/mm2 (sobre secció neta)
Contingut de sulfats solubles SO3 <= 12 g/dm3
Contingut de sulfats solubles SO3 de magnesi, sodi i potasi
<= 1,2 g/dm3
Índex de massís
No inferior al nominal indicat pels fabricants
Absorció (Blocs de tancament i blocs estructurals):
- Bloc de formigó de densitat normal (Dm > 1,9)
0,21 g/cm3
- Bloc de formigó semi-lleuger (1,9 >= Dm > 1,6)
0,24 g/cm3
- Bloc de formigó semi-lleuger (1,6 >= Dm >= 1,3) 0,29 g/cm3
- Bloc de formigó lleuger (1,3 > Dm)
0,29 g/cm3
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Segons assaig UNE 41-170.
Succió: Durant un temps de 5 minuts no serà inferior a 0,05 g/cm2 ni superior a 0,1 g/cm2, segons
assaig UNE 41-171.
El fabricant ha de garantitzar que els materials utilitzats per la fabricació dels blocs verifiquen les
exigències de la norma UNE 41-166.
Els blocs han de verificar les exigències de resistència tèrmica, aïllament acústic i resistència al foc
especificades en la D.F. El fabricant o el subministrador ha de facilitar, cuando la D.F. ho soliciti,
els documents que garantitzin aquests valors.
Toleràncies:
- Sobre la dimensió nominal de fabricació:
- Cara vista
± 2 mm
- Per a revestir ± 3 mm
- Rectitud de les arestes; fletxa màxima:
- Cara vista
0,5 %
<= 1,5 mm
- Per a revestir 1 %
<= 3 mm
- Planura de les cares; fletxa màxima de la diagonal:
- Cara vista
0,5 %
<= 1,5 mm
- Per a revestir 1 %
<= 3 mm
TIPO FORADAT:
Les cares laterals han de tenir un solc de junta o una cabitat perimetral.
Ha de tenir els forats orientats segons l’eix perpendicular al pla d’assentament.
Distància del solc de junta a les arestes
>= 1,2 cm
<= 3 cm
Volum perforacions
<= 2/3 volum total
Tabiquets entre forats
>= 2,5 cm
Tabiquets entre forats i cares exteriors
>= 3,5 cm
Distància del solc de junta a les cares laterals
>= 1,3 cm
CARA VISTA:
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en toda la massa.
PER A REVESTIR:
Ha de ser d’un color i una textura uniformes. No ha de tenir taques, cops, esquerdes u altres
defectes superficials.
ESMALTAT:
Espessor de resina
>= 1 mm
2.1.9.1.2.-Condicions de subministrament i magatzem
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Magatzem: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra.
S’ha d’evitar que es trenquin o se descrostonin.
2.1.9.1.3.-Unitat i criteris d’amidament
Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra.
2.1.9.1.4.-Normativa de compliment obligatori
RB-90 "Plec de prescripcions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó en les
obres de construcció."
UNE 41-166-89 (1) EXP "Blocs de formigó. Definicions, classificació i característiques generals."
UNE 41-166-89 (2) EXP "Blocs de formigó. Classificació i especificacions segons el seu ús."
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2.1.10.-Materials bàsics de ceràmica (B0F)
2.1.10.1.-Maons ceràmics (B0F1)
2.1.10.1.1.-Definició i característiques dels elements
DEFINICIÓ:
Maons ceràmics, obtinguts per un procés de motlles, manual o mecànic, d’una pasta d’argila i,
eventualment, d’altres materials, i un procés de secat i cocció.
No es consideren peces amb dimensions superiors a 30 cm.
Es consideren els següents tipos de maons:
- Massís (M)
- Calat (P)
- Foradat (H)
Es consideren les següents classes de maons:
- Maó per a utilitzar revestiment (NV)
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni descostraments 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 entregues ha de verificar les condicions subjetives requerides per la D.F.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientement cuit si s’aprecia un so agut al ser golpejat i un color
uniforme al fracturar-se.
Els nòduls de cal no han de reduir la resistència de la peça (després de l’assaig reiteratiu sobre l’aigua
en ebullició i la desecació posterior a una temperatura de 105ºC) en més de 10% si el maó és per a
revestir i un 5% si és de cara vista, ni han de provocar més descrostraments dels admesos una vez
s’hagi submergit en aigua en un temps mínim de 24 h.
La forma d’expressió dels tamanys és:
Llarg x través x gruixut
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026):
- Maó massís
>= 100 kp/cm2
- Maó calat
>= 100 kp/cm2
- Maó foradat
>= 50 kp/cm2
Flexa màxima d’arestes i diagonals:
--------------------------------------------------------|Dimensió nominal
|
Flexa máxima
|
|
|-------------------------------|
|Aresta o diagonal (A) | Cara vista | Per a revestir |
|
(cm)
|
(mm)
|
(mm)
|
|-----------------------|-------------|-----------------|
|
A > 30
|
4
|
6
|
|-----------------------|-------------|-----------------|
|
25 < A <= 30
|
3
|
5
|
|-----------------------|-------------|-----------------|
| 12,5 < A <= 25
|
2
|
3
|
--------------------------------------------------------Guix de les parets del maó:
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-----------------------------------------------------------------------------|
|Maó de cara vista
|Maó per a revestir
|
|
|
(mm)
|
(mm)
|
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
|Paret exterior cara vista
|
>= 15
|
|
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
|Paret exterior per a revestir |
>= 10
|
>= 6
|
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
|Paret interior
|
>= 5
|
>= 5
|
-----------------------------------------------------------------------------Succió d’aigua (UNE 67-031)
<= 0,45 g/cm2 x min
Absorció d’aigua (UNE 67-027):
- Maó per a revestir
<= 22%
- Maó de cara vista <= 20%
Descrostrament per nòduls de cal en cares no foradades (UNE 67-039):
- Número màxim de descrostraments en una peça 1
- Dimensió
<= 15 mm
- Número màxim de peces afectades sobre 6 unitats d’una mostra d’entrega de 24 unitats 1
Toleràncies:
- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes:
-----------------------------------------------------|
|
Tolerància
|
|
Aristes (A)
|---------------------------------|
|
| Cara vista | Per a revestir |
|
(cm)
|
(mm)
|
(mm)
|
|------------------|--------------|------------------|
|
10 < A < 30
|
± 3
|
± 6
|
|------------------|--------------|------------------|
|
A <= 10
|
± 2
|
± 4
|
------------------------------------------------------ Tolerància sobre la dispersió de la dimensió:
-------------------------------------------------------|
|
Tolerància
|
|
Aresta (A)
|---------------------------------|
|
(cm)
| Cara vista | Per a revestir |
|
|
(mm)
|
(mm)
|
|--------------------|--------------|------------------|
|
10 < A <= 30
|
5
|
6
|
|--------------------|--------------|------------------|
|
A <= 10
|
3
|
4
|
-------------------------------------------------------- Angles diedres:
- Maó de cara vista ± 2°
- Maó per a revestir ± 3°
MAONS DE CARA VISTA:
Gelabilitat (UNE 67-028)
No gelable
Florescències (UNE 67-029) "no florescent" o "lleugerament florescent"
MAÓ MASSÍS:
Maó sense perforacions o amb perforacions en el pla.
Volum de les perforacions
<= 10% del volum de la peça
Secció de cada perforació
<= 2,5 cm2
MAÓ CALAT:
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Maó amb tres o més perforacions en el pla.
Volum de les perforacions
> 10% del volum del maó
Massa mínima del maó dissecat:
-----------------------------------------------------------------|Llarg
|Gruixut |Maó per a revestir
|Maóde cara vista
|
|---------|---------|----------------------|---------------------|
|
| 3,5 cm |
1000 g
|
|
|
|---------|----------------------|---------------------|
|<= 26 cm | 5,2 cm |
1500 g
|
1450 g
|
|
|---------|----------------------|---------------------|
|
| 7,0 cm |
2000 g
|
1850 g
|
|---------|---------|----------------------|---------------------|
|
| 5,2 cm |
2200 g
|
2000 g
|
|
|---------|----------------------|---------------------|
|>= 26 cm | 6,0 cm |
2550 g
|
2350 g
|
|
|---------|----------------------|---------------------|
|
| 7,5 cm |
3200 g
|
2900 g
|
-----------------------------------------------------------------MAÓ FORADAT:
Maó amb forats en el cantell o la testa.
Secció de cada perforació
<= 16 cm2
2.1.10.1.2.-Condicions de subministrament i magatzem
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
En el full d’entrega o bé en el paquet, han de constar com a mínim, les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació segons la RL-88
- Resistència a compressió en kp/cm2
- Dimensions en cm
- Distintiu de qualitat, si el té
Magatzem: De manera que no se trenquin o es descantellin. No han d’estar en contacte amb terres que
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres,
fertilitzants, etc.)
2.1.10.1.3.-Unitat i criteris d’amidament
Unitat de quantitat necessària subministrada en l’obra.
2.1.10.1.4.-Normativa de compliment obligatori
RL-88 "Plec General de Condicions per a la Recepció de Maons Ceràmics en les Obres de Construcció."

3

UNITATS D’OBRA, PROCÉS D’EXECUCIÓ, CONTROL, AMIDAMENT I ABONAMENT

3.1
3.1.1

ESPLANACIONS
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

Consisteix en extreure i retirar de les zones designades, tots els arbres, les roques, les plantes, la
mala herba, la brossa, la runa, les escombraries o qualsevol altre material no desitjable.
L'execució inclou les operacions següents:
- Excavació dels materials objecte de la neteja i esbrossada.
- Càrrega sobre camió dels materials
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Transport dels materials objecte de la neteja i esbrossada.
Les operacions de l'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a conseguir
més condicions de seguretat i evitar perjudicis a les construccions properes, d'acord amb el que ordeni
la Direcció Facultativa, la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes.
Totes les roques i les arrels més grans de deu centímetres (10) de diàmetre s'han d'eliminar
fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50) per sota de l'esplanada, i menys de quinze centímetres (15) per sota de la superfície natural del terreny.
Cap fita o marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol tipus,
no es podrà remoure o fer malbé, fins que un agent autoritzat n'hagi referenciat, d'alguna altra forma,
la situació o n'hagi aprovat el seu desplaçament.
Tots els treballs es realitzaran de manera que produeixin el mínim de molèsties als veïns.

-

Amidament i abonament:
Es mesurarà i s'abonarà per metres quadrats (m2), realment executats.
El preu inclou la neteja i esbrossada amb mitjans mecànics, i la càrrega sobre el camió.

3.1.2

TALA D’ARBRES

Consisteix en la tala dels arbres existents dins de l’àmbit del projecte.
L'execució inclou les operacions següents:
- La tala d’arbres existents en zona de vial i zona verda
- Càrrega sobre camió
- Transport dels arbres.
Les operacions del talat dels arbres s'efectuaran amb les precaucions necessàries, a causa de
l'alçada i volum dels arbres, per a conseguir unes condicions de seguretat i evitar perjudicis a les
construccions properes, d'acord amb el que ordeni la Direcció Facultativa, la qual designarà i marcarà
els elements que calgui conservar intactes.
Tots els treballs es realitzaran de manera que produeixin el mínim de molèsties als veïns.

Amidament i abonament:
Es mesurarà i s'abonarà per unitats (u), realment executats.
El preu inclou la tala d’arbres existents en zona de vial i zona verda, la càrrega sobre el camió i
el transport dels materials a l'abocador.

3.1.3

DEMOLICIONS

Les demolicions es realitzaran d'acord amb l'article 301 del PG3. Consisteix en la demolició i/o
enderroc de tots els elements que obstaculitzin l'obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar
per acabada l'obra.
S'inclou la demolició de tot tipus de paviments existents (de panot, de formigó, de llambordes,
d'aglomerat asfàltic, base de formigó, etc.), vorades, rigoles, qualsevol element de la xarxa de
sanejament, retirada de cercats, tanques i valiments, l'enderroc d'edificis i de tot tipus d'elements de
fàbrica i elements urbans (bancs, faroles, etc.).
Les llambordes i vorades de pedra que estiguin en bon estat es netejaran i s'emmagatzemaran
en la forma i el lloc que indiqui la Direcció Facultativa.
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La seva execució inclou les següents operacions:
Demolició i/o enderroc
Càrrega sobre camió de les runes
Transport de runes a l'abocador
Les operacions de demolició i/o enderroc es realitzaran amb les precaucions necessàries per obtenir
unes condicions de seguretat i evitar danis a les construccions properes, d'acord amb el que ordeni la
Direcció Facultativa, i que produeixin el mínim de molèsties als veïns.

-

Amidament i abonament:
Es mesurarà i s'abonarà segons el quadre de preus nùm. 1.
- (m2) metres quadrats de demolició de paviment de mescla bituminosa gruix<=20cm amb mitjans
mecànics
- (m2) metres quadrats de demolició de paviment de panot col·locats sobre formigó
- (m2) metres quadrats de demolició de paviment de formigó gruix<=15cm
- (ml) metres linials de demolició de vorada col·locada sobre base de formigó
El preu unitari corresponent a la demolició de ferms (mescla bituminosa o paviment de formigó),
demolició de paviment de panot i demolició de vorada, inclou la retirada de totes les capes que puguin
constituir-lo qualsevol que sigui la seva naturalesa, així com l'arrencada i retirada de la rigola, i la càrrega i
transport a l'abocador.
3.1.4

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RUNES

Consisteix en la càrrega amb mitjans mecànics i/o manuals sobre camió i transport, de totes les
runes generades en la demolició i enderrocs de paviments, vorades, murs, …, a l'abocador o lloc on indiqui
la Direcció Facultativa.
Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment transportats.
El preu està inclòs tots els elements i materials necessaris per a una correcta execució de la unitat
d’obra, com per exemple la càrrega, transport i descàrrega a abocador amb camió així com també el cànon
d’abocament.
3.1.5

EXCAVACIO DE TERRES (ESPLANADA)

S'entén per excavació de terres l'excavació per sota de la rasant natural del terreny fins a la cota de
la rasant del projecte, l'anivellació i el transport dels materials sobrants a l'abocador o al lloc previst per a una
posterior utilització.
Les excavacions s'executaran d'acord amb les dades dels plànols de detall del projecte, del
replanteig de les obres i les ordres de la Direcció Facultativa.
S'inclourà l'ampliació, la millora o la rectificació dels talusos de la zona de desmunt, i llur refí i
l'execució.
Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat, per tant, necessàries, la Direcció Facultativa
podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant.
Les excavacions es consideren no classificades als efectes de l'article 320.2 del PG3 ,i serà la
direcció facultativa qui determinarà les unitats que corresponen a l'excavació en roca o en qualsevol tipus de
terreny.
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Si a criteri de la Direcció Facultativa les terres no són adequades per a la formació de
terraplens, es transportarà a l'abocador.
Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), realment excavats, mesurats per diferència
entre els perfils presos abans i després dels treballs.
No s'abonaran els desprendiments o els augments de volum sobre les seccions que
prèviament s'hagin fixat en el projecte.

3.1.6

Es defineixen com esgotaments, totes les instal.lacions i mesures necessàries per a mantenir les
rases o pous lliures d'aigua filtrant i d'aigua subterrànea que pugui aparèixer en el transcurs de les
excavacions. S'elegirà el sistema d'instal.lació d'acord amb el Director de l'obra.
Si les condicions de l'obra exigeixen instal.lacions de reserva, aquestes hauran d'estar preparades
per tal que les operacions d'esgotament puguin executar-se sense interrupcions considerables.
El nivell d'aigua en rases i pous es farà baixar tant com sigui necessari i es mantindrà constant tot el
temps que sigui precís per a l'execució de l'obra, sense que alteri la seva estabilitat i seguretat. Es precisarà
de l'autorització del Director de l'obra abans que deixin de funcionar les bombes d'esgotament.
Si a consequència de l'esgotament, sorgís el perill de soscavacions o altres danys, s'informarà
immediatament al Director de l'obra. S'aplicaran les prevencions inicials, acordant-se tot seguit les mesures a
adoptar, a la major brevetat possible.

EXCAVACIO DE RASES I POUS
Amidament i abonament

Consisteix en totes les operacions necessàries per a obrir les rases definides per a l'execució
del clavegueram, la resta de la xarxa de serveis (aigua potable, enllumenat públic, electrificació,
telefonia i gas), i les rases i pous per a fonaments i drenatges.
La seva execució inclou l'excavació, l'anivellament i evacuació del terreny i, per tant, el
transport de les terres a l'abocador o lloc d'ús.
Les excavacions es consideraran no classificades, i serà la Direcció Facultativa que
determinarà les unitats que corresponen a l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny.
Les excavacions es realitzaran d'acord amb els plànols del Projecte, amb les dades del
replanteig de les obres, els plànols de detalls i les ordres de la Direcció Facultativa.
Una vegada realitzat el replanteig de les rases, la Direcció Facultativa autoritzarà la iniciació de
les obres d'excavació, l'excavació arribarà fins la profunditat assenyalada als plànols, i s'obtenindrà
una superfície ferma i neta. La Direcció Facultativa podrà modificar la profunditat si les condicions de
l'obra així ho requereixen.
Si durant l'excavació apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa, s'utilitzaran
els mitjans que siguin necessaris, per esgotar les aigües.
Es realitzaran apuntalaments i estrebaments, quan la Direcció Facultativa ho consideri
necessari - i immediatament quan així s'ordeni-, i no es retiraran sense l'ordre de la Direcció Facultativa.
Els apuntalaments s'elevaran com a mínim cinc centímetres (0.05 m) per sobre la línia del
terreny o de la faixa protectora.
Les possibles cavitats entre l'apuntalament i la paret de terra, es rebliran per complet sense
pèrdua de temps. Apart de les mesures de seguretat generals a complir, es mantindrà al voltant de
pous i rases, una faixa de terreny lliure d'un ample mínim de seixanta centímetres (0.60 m).
Els productes de les excavacions es dipositaran al costat de la rasa deixant una banqueta de
60 cm, com a mínim, o en el lloc que indiqui la Direcció Facultativa.
Es respectaran tots els serveis i servituds que es descobreixin en obrir les rases i s'hi
disposaran els apuntalaments necessaris.
Es prendran les precaucions necessàries per evitar que la pluja inundi les rases obertes.
Durant el temps que estigun obertes les rases, el Contractista establirà els senyals de perill,
especialment a la nit, i disposarà les tanques necessàries per evitar el perill, tant per al trànsit rodat,
com per als vianants.
No es procedirà al rebliment de les rases o les excavacions per les obres de fàbrica, sense que
la Direcció Facultativa en faci el reconeixement i doni l'autorització corresponent després de prendre
les dades necessàries per a valorar-les.
Esgotaments
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Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), excavats, d'acord amb la medició teòrica dels plànols
del Projecte i la profunditat realment executada.
El preu inclou tots els elements de protecció, senyals de perill, esgotaments, passos provisionals i
apuntalament de la canalització dels diferents serveis, així com les despeses de les bombes d'extracció
d'aigua per a l'esgotament que sigui necessari, d'acord amb el paràgraf denominat Esgotaments.

3.1.7

TRANSPORT DE TERRES PER L'INTERIOR DE L'OBRA
Definició

Aquesta unitat d'obra comprèn el transport pel medi que sigui dels productes resultants de les
excavacions des del lloc a on es produeixin fins al lloc d'acopi, la descàrrega en aquest punt i les noves
càrregues i transports necessàris fins al lloc destinat pel seu ús dins de l'obra.
Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) sobre perfil teòric incluint a més a més un 15%
d'esponjament. Encara que s'hagi de fer en varis cicles de càrrega i descàrrega tan sols s'aplicarà un cop el
coeficient d'esponjament.
3.1.8

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A ABOCADOR
Definició

Aquesta unitat d'obra comprèn la càrrega amb mitjans mecànics i el transport amb camió dels
productes resultants de les excavacions des del lloc a on es produeixin fins a l’abocador oficial, la
descàrrega en l’abocador i el cànon correponent d’.
Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) sobre perfil teòric incluint a més a més un 15%
d'esponjament. Encara que s'hagi de fer en varis cicles de càrrega i descàrrega tan sols s'aplicarà un cop el
coeficient d'esponjament.
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3.1.9

TERRAPLENS

Serà d'aplicació alló que estableix l'article 330 del PG3 en el que no resulti expressament
modificat pel que es diu a continuació.
Consisteix en l'estesa i la compactació de terres procedents d'excavació si haguéssin resultat
idònies o de préstecs. Serà responsabilitat de l'Adjudicatari comprovar, abans de la seva utilització,
que la naturalsa dels sòl és adequada per a la formació del terraplè.
La Direcció Facultativa aprovarà la situació del préstec o préstecs.
L'execució del terraplè inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície d'assentament.
- Estesa d'una tongada.
- Humectació o dessecació d'una tongada.
- Compactació d'una tongada.
Els tipus de materials es classifiquen en: tolerables, adequats i seleccionats, tal com s'indica en
el P.G.-3.
L'equip necessari per a efectuar la compactació es determinarà en funció de les
característiques del material per compactar i segons el tipus d'obra tenint en compte les dimensions
del terraplè, situació en relació a obres de fàbrica o serveis próxims i altres circumstàncies que puguin
incidir.
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a
les superfícies, efectuant els treballs necessaris de d'escarificació i compac-tació.
A continuació s'estendrà el material en tongades uniformes d'un gruix no superior a trenta
centímetres (30), de manera que amb els mitjans adients disponibles s'obtingui, en tot el seu gruix, el
grau de compactació com a mínim del 95 % del P.M. en les capes de fonament i nucli i del 98 % del
P.M. en les capes de coronació.
Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. Per les capes de
fonamentació i nucli del talús les terres seran com a mínim tolerables, sent aconsellable que siguin
adequades, mentre que per les capes de coronació les terres hauran de ser com a mínim adequades
sent aconsellable que siguin seleccionades.
No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi
les condicions exigides (comprovació de material i compactació de la capa).
Les obres de terraplenat s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a
dos graus centígrads (2), si la temperatura baixa per sota d'aquest nivell, caldria aturar les obres. Així
com també, quan les condicions climatològiques no siguin favorables (pluja, neu,…) s’aturaran les
obres fins que es millorin les condicions climatològiques. Quan això passi, abans d’estendre la
següent capa s’haurà de subsanar l’última capa col·locada.
Les característiques dels materials a emprar es comprovaran abans de la seva utilització
mitjançant la realització d'assaigs segons la freqüència i tipus que indiqui el Pla de Control de Qualitat,
les normes vigents o la Direcció Tècnica.
També es realitzaran les corresponents proves de compactació amb la freqüència i distribució
que es determini. En qualsevol cas la correcta composició i execució del terraplè, independentment de
la realització dels assaigs, serà responsabilitat de l'Adjudicatari.
Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurat per
diferència entre perfils, preus abans i després dels treballs.
Si el material procedeix de la mateixa excavació, el preu inclou la càrrega, el transport,
l'escarificació i compactació del de la base d'assentament en un gruix de 20 cm, l'estesa, l'humectació,
la compactació, l'anivellament i el posterior refinat i acabat de talussos.

Projecte d’Urbanització de la carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich

I si procedeix de préstec inclou els mateixos treballs anteriors, més l'excavació i el cànon de préstec
corresponent.

3.1.10 REPAS I PICONATGE DE RASES
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per aconseguir un acabat geomètric de la rasa.
Les obres de repàs i piconatge es realitzaran després d’executar l’excavació de la pròpia rasa.
No s'estendrà cap servei dins de les rases sense que es comprovin les condicions de qualitat i les
seves característiques geomètriques.
Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), realment executats, mesurats sobre el terreny.
El preu inclou el repàs i piconatge de les rases amb compactació al 95% del P.M.
3.1.11 REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
Serà d'aplicació alló que estableix l'article 332 del PG3 en el que no resulti expressament modificat
pel que es diu a continuació.
Consisteix en el rebliment i el piconatge de rases amb les terres procedents de l'excavació si
aquestes són adequades i en cas contrari, el rebliment es realitzarà amb material de préstec de qualitat
adequat o seleccionat.
Els tipus dels materials compliran amb les condicions que defineix l'article 330 TERRAPLENS del
P.G-3.
El material s'estendrà en tongades uniformes d'un gruix no superior a trenta centímetres (30), perquè
amb els mitjans disponibles s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació com a mínim del 95 % del
P.M. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les
condicions exigides.
Les obres de rebliment s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a dos
graus centígrads (2), si la temperatura baixa per sota d'aquest nivell, caldrà aturar les obres. Així com també,
quan les condicions climatològiques no siguin favorables (pluja, neu,…) s’aturaran les obres fins que es
millorin les condicions climatològiques. Quan això passi, abans d’estendre la següent capa s’haurà de
subsanar l’última capa col·locada.
Les característiques dels materials a emprar es comprovaran abans de la seva utilització mitjançant
la realització d'assaigs segons la freqüència i tipus que indiqui el Pla de Control de Qualitat, les normes
vigents o la Direcció Tècnica.
També es realitzaràn les corresponents proves de compactació amb la freqüència i distribució que es
determini. En qualsevol cas la correcta composició i execució del rebliment, independentment de la
realització dels assaigs, serà responsabilitat de l'Adjudicatari.
Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), mesurats amb els plànols dels perfils transversals :
- M3 Rebliment i piconatge de rasa d’amplària més de 1,5m i fins a 2m, amb material adequat, en
tongades de 25 cm compactades al 95% del P.M.
- M3 Rebliment i piconatge de rasa d’amplària més de 1,5m i fins a 2m, amb material seleccionat,
en tongades de 25 cm compactades al 95% del P.M.
El preu inclou el rebliment i piconatge de la rasa amb material adequat o seleccionat en tongades de
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gruix de 25 cm i compactant-ho al 95% del P.M.

25 cm i compactant-ho al 95% del P.M.

3.1.12 REPAS I PICONATGE DE LA CAIXA

3.1.14 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D’APORTACIÓ O SORRA

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per aconseguir un acabat geomètric de la
caixa.
Les obres de repàs i piconatge es realitzaran després de les obres de sanejament, enllumenat
públic, pas de carrers i totes les obres que necessitin la construcció de rases, una vegada reomplertes
i piconades i tot just abans de començar el paviment.
No s'estendrà cap capa de ferm sobre l'esplanada sense que es comprovin les condicions de
qualitat i les seves característiques geomètriques.

Consisteix en el subministrament de terra seleccionada d’aportació o sorra per a protecció de tubs i/o
reblert de rases.
Els tipus dels materials compliran amb les condicions que defineix l'article 330 TERRAPLENS del
P.G-3.
Les característiques dels materials a emprar es comprovaran abans de la seva utilització mitjançant
la realització d'assaigs segons la freqüència i tipus que indiqui el Pla de Control de Qualitat, les normes
vigents o la Direcció Tècnica.

Amidament i abonament

Amidament i abonament

Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), realment executats, mesurats sobre el
terreny.
El preu inclou el repàs i piconatge de les caixes de paviments amb compactació al 95% del
P.M.

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), mesurats amb els plànols dels perfils transversals.
El preu inclou el subministrament de terra seleccionada d’aportació o sorra segons directrius de la
direcció facultativa.

3.1.13 TERRAPLENAT I PICONATGE DE LA CAIXA DE PAVIMENT

3.2

Serà d'aplicació alló que estableix l'article 332 del PG3 en el que no resulti expressament
modificat pel que es diu a continuació.
Consisteix en el terraplenat i el piconatge de la caixa de paviment amb terres adequades en
tongades de 25 cm i compactades al 95% del P.M.
Els tipus dels materials compliran amb les condicions que defineix l'article 330 TERRAPLENS
del P.G-3.
El material s'estendrà en tongades uniformes d'un gruix no superior a trenta centímetres (30),
perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació com a mínim
del 95 % del P.M. No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent
acompleixi les condicions exigides.
Les obres de rebliment s'executaran quan la temperatura ambient, a l'ombra, sigui superior a
dos graus centígrads (2), si la temperatura baixa per sota d'aquest nivell, caldrà aturar les obres. Així
com també, quan les condicions climatològiques no siguin favorables (pluja, neu,…) s’aturaran les
obres fins que es millorin les condicions climatològiques. Quan això passi, abans d’estendre la
següent capa s’haurà de subsanar l’última capa col·locada.
Les característiques dels materials a emprar es comprovaran abans de la seva utilització
mitjançant la realització d'assaigs segons la freqüència i tipus que indiqui el Pla de Control de Qualitat,
les normes vigents o la Direcció Tècnica.
També es realitzaràn les corresponents proves de compactació amb la freqüència i distribució
que es determini. En qualsevol cas la correcta composició i execució del rebliment, independentment
de la realització dels assaigs, serà responsabilitat de l'Adjudicatari.

3.2.1

Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3), mesurats amb els plànols dels perfils
transversals.
El preu inclou el rebliment i piconatge de la rasa amb material adequat en tongades de gruix de
Projecte d’Urbanització de la carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich

DRENATGE
POUS DE REGISTRE

Es defineix com a tals els registres de la xarxa de clavegueram, que serveixen per llur manteniment,
pels canvis de direcció dels col·lectors de la xarxa i per la unió de diverses clavegueres en un punt.
Una vegada feta l'excavació de les terres, s’executarà la solera amb llambordins sobre llit de formigó
en massa per a pous de salt i la solera de formigó en massa HM-20 per a la resta de pous. A continuació es
col.locaran els tubs, de manera que, els extrems dels tubs coincideixin a ras, amb les cares i els interiors del
pou.
Per l'execució de les obres es realitzaran els següents treballs.
a) Embocadura amb fàbrica de maó perforat, tipus gero de deu (10), envoltant els tubs de la
claveguera, amb una alçada variable, per tal que, per damunt, quedin unitats justes dels anells de
formigó prefabricat.
b) Arrebossat i lliscat interior, de l'obra de fàbrica de maó.
c) Col.locació dels anells de formigó prefabricat, essent l'últim de forma troncocònica, perfectament
anivellats, i deixant des de l'últim fins a la rasant del carrer, l'espai suficient per la col.locació de la
tapa de fosa.
d) Col.locació de la tapa de fosa, de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les
superfícies adjacents.
e) Col.locació de graons d'ànima d'acer recoberts de polipropilè.
f) Reforç, amb un gruix indicat als plànols de formigó HM-20, de tot l'extradós del pou.
g) Rebliment i piconatge de les terres fins a un 95 % del P.M.
Els anells de formigó prefabricat tindran les següents dimensions: vuitanta centímetres (0,80 m) de
diàmetre interior, el de forma troncocònica el diàmetre començarà en vuitanta centímetres (0,80m) i acabarà
en seixanta centímetres (0,60 m).

Amidament i abonament
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Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà les següents unitats d’obra, realment executades:
- U Solera amb llambordins (1.65x1.65) sobre llit de formigó en massa HM-20 de 15 cm de
gruix
- U Solera de formigó en massa HM-20 de 20 cm de gruix
- M Paret per a pou circular de Ø100, gruix 14cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l’obra mab formigonera de 165l
- M Paret per a pou circular de Ø100, gruix 29cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l’obra mab formigonera de 165l
- M Paret per a pou circular de Ø100 cm de peces prefabricades de formigó col·locades amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l’obra amb formigonera de 165l, inclós la part proporcional
de con reductor
- U Graó per a pou de registre de 300x300mm rodó Ø18mm, col·locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l’obra amb formigonera de 165l
Tots els preus inclouen els materials i operacions necessàries per a deixar correctament
acabada la unitat d’obra.
3.2.2

EMBORNALS, BUNERES I PERICONS

Es mesurarà i abonarà per unitats (ut), realment construïdes:
- U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de formigó
HM-20 de 10 cm
3.2.3

TUBS DE POLIETILÈ

El tub de polietilè serà un tub coextruït de doble paret, corrugat exteriorment i llis en el seu interior,
fabricat amb polietilè d’alta densitat, és a dir, amb un polímer d’alta resitència a l’impacte.
El tub oferirà una robustesa extraordinària davant d’agents químics i no serà fràgil en contacte amb
temperatures baixes.
Es pot instal·lar amb manguet i junta elàstica o bé mitjançant soldadura a testa, en aquest últim cas
podrà soportar eventuals pressions superiors. La junta elàstica es trobarà allotjada en l’interior del corrugat
de manera que no pugui desplaçar-se durant la fase del montatge del manguet, a més a més, la junta ha
d’impedir tant la sortida del líquid com l’entrada d’aigua al tub en el cas que el nivell freàtic sigui més elevat
que el tub.
Característiques

Queden inclosos en aquest apartat tots els dipositius, generalment protegits per reixes, per on
es recull l'aigua de pluja superficial per a conduir-la a la xarxa de clavegueram.
Poden ser de diferents tipus:
* Embornal i bunera oficial (prefabricats de formigó)
* Embornal i bunera senzill (de fàbrica de maó massís o de gero)
* Pericó registrable (de fàbrica de maó massís o de gero)
* Embornal i bunera sifònic i registrable (de fàbrica de maó massís o de gero)
S'inclou en aquestes unitats, l'excavació, el rebliment i el piconatge de les terres i el transport
de les terres sobrants a l'abocador. Si el rebliment és de petites dimensions la direcció facultativa
podrà ordenar que s'executi amb formigó en massa.
En l'embornal i bunera de fàbrica de maó, una vegada feta l'excavació és construirà una solera
de formigó en massa HM-20 de deu centímetres (10 cm) de gruix, damunt d'aquesta base s'aixecaran
les parets de fàbrica de maó perforat de tipus "gero" de quinze centímetres de gruix (15cm), el seu
interior s'arrebossarà i lliscarà perfectament. El tub del clavegueró es posarà segons s'aixequin les
parets i l'acabat superficial es farà mitjançant un bastiment i una tapa de fosa, segons els plànols de
detall del Projecte.
El tub del clavegueró serà com a mínim de φ 30 cm i no sortirà mai del parament del fons de la
caixa sino d'una de les quatre parets laterals i a una distància entre 3 i 5 centímetres sobre el fons
d'aquella. El tub complirà les prescricions definides en el punt 3.2.3. del present plec.
Les buneres, reixes i embornals seran sempre del tipus registrable i sense dispositiu sifònic,
llevat de que la Direcció Facultativa assenyali una altra cosa.
Queda prohibida la disposició en via pública d'arquetes o pericons no registrables i d'aquelles
procedents exclusivament de finques particulars.
L'embornal o bunera oficial, estarà composat per la solera de formigó en massa HM-20, un
pericó de formigó prefabricat, bastiment i tapa o reixa de fosa, model Oficial segons assenyalin els
plànols.
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les
acumulacions de fang, de residus o les matèries estranies de qualsevol tipus.
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-

Pes espesífic superior a nou-centes trenta quilogram per centímetre cúbic (>930 Kg/m3), segons Pr EN
13476.
Capacitat hidràulica del manguet i la junta elàstica amb pressió interna o externa en la prova igual o
superior a 0,5 bar a 20ºC
Classe de rigidesa circumferencial SN (4 o 8 kN/m2) mesurada en mostres del producte segons EN ISO
9969

Execució de les obres
El tub s'ha de col⋅locar dins la rasa un cop s’hagi repicat i piconat la rasa i es trobi en les cotes
adequades. Totes les unions, els canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer, únicament, per mitjà
d'accessoris adequats normalitzats i homologats de junt elàstic a pressió.
Si s'ha de tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Cada cop que s'interrompi el muntatge, cal tapar les extrems oberts.
Un cop acabada la instal⋅lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les
brosses.
Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres lineals (ml) realment col⋅locats; en el preu s'inclou les pèrdues de
material com a conseqüencia dels retalls, la part proporcional de la repercussió de les peces especials, i tots
els elements o maquinària necessària per a deixar correctament acabada l’obra:
- m Tub de PE corrugat doble capa Ø500mm, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa
- m Tub de PE corrugat doble capa Ø400mm, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa
- m Tub de PE corrugat doble capa Ø315mm, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa
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3.2.4

TAPES, MARCS I REIXES DE FONERIA

Aquesta unitat comprèn l'adequada col.locació dels marcs i les tapes dels pous de registre i
entroncament que seran de fosa i model oficial que en cada cas fixarà la Direcció Facultativa.
Segons els diferents llocs d’ús de les tapes i/o les reixes es divideixen en els següents 6
grups:
− Grup 1 (Classe A15): Zones susceptibles de ser utilitzades per peatons i ciclistes
únicament.
− Grup 2 (Classe B125): Voreres de zones peatonals i superfícies similar d’àrees
d’estacionament i aparcaments per a cotxes.
− Grup 3 (Classe C250): Voravies i zones de cunetes dels carrers mesurats a partir de la
vorada s’extén un màxim de 0,50m sobre la calçada i 0,2m sobre la vorera
− Grup 4 (Classe D400): Calçada de carreteres amb voravies estabilitzades i zones
d’aparcament per a tot tipus de vehicles
− Grup 5 (Classe E600): àrees per les que circulen vehicles de gran tonelatge
− Grup 6 (Classe F900): Zones sotmeses a càrregues particularment elevades
Els dispositius de tancament i els de cubriment estaran lliures de defectes que puguin
perjudicar el seu bon estat per a ser utilitzats. Quan no es mostri cap especificació detallada en
aquesta norma per a un requeriment en particular, el fabricant haurà de fer constar tal especificació en
la seva documentació.
Els dispositius de tancament poden ser dissenyats amb o sense orificis de ventilació. La
superfície mínima de ventilació en el cas de ser dissenyats amb orifics de ventilació ha der la següent:
COTA DE PAS
SUPERFICIE MINIMA DE VENTILACIÓ
< 600 mm
5% de la superficie d’un circuit amb un
diàmetre igual a la cota de pas
> 600 mm
140 cm2
La cota de pas dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home s’ajustarà a les
normes de seguretat requerides depenent del lloc d’instal·lació. Generalment es considera que ha de
tenir un diàmetre d’almenys 600 mm.
Els dispositius de cubriment i els de tancament de les classes D400, E600 i F900 tindran una
profunditat d’empotrament A d’almenys 50 mm. Aquesta especifiació no és d’aplicació si les tapes o
reixes has estat assegurades en la seva posició contra el desplaçament pel trànsit.
L’espai lliure entre els diferents elements dels dispositius de tancament està definida en el
capítol 3, núm13 de la UNE EN124.
La fabricació dels dispositius de tancament serà de tal forma que assegurin l’estabilitat i
aussència de soroll quan estiguin en ús. Això es pot aconseguir mecanitzant les superfícies de
contacte, utilitzant suports elàstics, disseny de recolzaments en tres punts o per qualsevol altre mètode
apropiat.
La tapa i/o la reixa hauran d’estar assegurades dins del marc per a verificar amb les condicions
requerides pertinents pel trànsit del lloc d’instal·lació. Això es pot aconseguir a través:
− Amb un dispositiu de tancament
− Amb suficient massa superficial
− Amb una característica específica de disseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que les tapes o les reixes puguin ser
obertes mitjançant eines d’ús normal.
Les dimensions dels intervals entre barrots seran determinats en funció de la capacitat de
desguàs de la reixa i estaran uniformement repartits sobre l’obertura lliure. La superfície d’absorció no
serà menor del 30% de l’obertura lliure.
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La superfície superior de les reixes, tapes i marcs de les classes D400 a F900 han de ser planes amb
una tolerància de l’1%, de la cota de pas limitada a un màxim de 6 mm. Les superfícies superiors
metàl·liques dels dispositius de tancament de fundició o d’hacer han de tenir un dibuix en relleu que la
superfície no serà menor del 10% ni superior del 70% de la superfície total, i l’alçada del dibuix serà entre 2 i
6 mm per les classes A15, B125 i C250, i entre 3 i 8 mm per les classes D400, E600 i F900.
Els recolzaments dels marcs seran dissenyats de tal forma que la pressió del recolzament
corresponent a la càrrega d’assaig no superarà els 7,5 N/mm2
L’alçada del marc dels dispositius de les classes D400, E600 i F900 ha de ser com a mínim 100 mm.
L’angle d’obertura de les tapes o de les reixes articulades ha de ser com a mínim 100º respecte a
l’horitzontal.
El bastiment i la tapa seran del grup 5 (classe E-600) haurà de suportar una càrrega de rotura de 60
T
La tipologia i grafisme de la tapa de registre hauran de ser sotmesos a l'aprovació de la Direcció
Facultativa.
Operacions compreses a l'unitat d'obra
Aquesta unitat d'obra comprèn les següents operacions:
- Recreixement o escapçament del pou de registre amb rajols o formigó
segons criteri de l'enginier Directer
- La col.locació del marc degudament collat al pou
- La nivellació de la tapa i el marc a la cota definitiva.

Amidament i abonament
S'abonaran per unitats realment executades en obra.
- U Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de Ø70 cm, de càrrega de rotura de 60 T
(E-600) segons les normes UNE41-300-87 i EN124
- U Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa grisa de 800x364x50mm exteriors, C-250
segons normes UNE 41-300-87 i EN-124, col·locat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l’obra amb
formigonera de 165 l

3.2.5

RECONSTRUCCIO I/O REPARACIO D'EMBORNALS I BUNERES

Es defineix com a la reconstrucció i/o reparació dels embornals i buneres deteriorades.
Una vegada netejat el tram de clavegueró fins a la xarxa general, si no es detecten anomalies, es
substitueix el bastiment i la tapa o reixa velles per les noves, es repassa l'arrebossat de les parets interiors.
d'embornal i/o bunera, amb morter de ciment portland.
Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per unitats (ut), realment reparades.
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3.2.6

CANAL DE FORMIGÓ

Es defineix com a tal al conjunt d’obra formada per una canal de formigó in situ que recull les
aigües pluvials fins a conduir-les a la xarxa de drenatge projectada.
Una vegada feta l'excavació de les terres, repàs i picontage de la solera, es col·locarà el
formigó en massa HM-20. S’executaran junts de formigonat disposats cada 4m i que es segellaran
amb massilla asfàltica. Al final de la cuneta s’executarà un pou embornal per conduir totes les aigües
de pluja recollides cap a la xarxa de drenatge.
Amidament i abonament
Es mesurarà i s’abonarà la següent unitat d’obra, correctament executada:
- ml Canal de formigó HM-20, en forma de “V” de 100 cm. d’amplada màxima i 30 cm.
d’alçada màxima, amb parets de 10 cm. de gruix i suport lateral per a filat, segons plànol
de detall, amb junts de formigonat disposats cada 4 m., sellat amb massilla asfàltica, inclòs
el moviment de terres necessari.
El preu inclou els materials i operacions necessàries per a deixar correctament acabada la
unitat d’obra.
3.3
3.3.1

FERMS
TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS ZA

Es defineix com a tot-u artificial, el material granular format per àrids procedents de piconament
i trituració de pedra de pedrera, total o parcialment, i llur granolumetria és de tipus continu.
La seva execució inclou les següents operacions:
− Preparació i comprobació de la superfície d’assentament
− Aportació de material
− Extensió, humidificació, si és necessari, i compactació de cada capa
− Refinat de la superfície de la última capa.
En qualsevol cas, estarà exempta d'argila, marga o d'altres matèries estranies.
Les condicions que haurà d'acomplir són:
• * Granulometria: segons la UNE-EN 933-2 la granulometria haurà d’estar compresa dins
del fus definit en la següent taula i en qualsevol cas, la fracció cernuda per sedàs 0,063
mm de la UNE-EN 933-2 serà inferior als dos terços (2/3) de la fracció cernuda pel sedàs
0,250 UNE-EN 933-2.
TIPOS DE
OBERTURA DELS TAMISOS UNE-EN 933-2 (mm)
ZAHORRA
40
25
20
8
4
2
0,5
0,25
0,063
ARTIFICIAL
ZA25
100 75-100 65-90
40-63
26-45
15-32 7-21 4-16
0-9
ZA20
100
75-100 45-73
31-54
20-40 9-24 5-18
0-9
ZAD20
100
65-100 30-58
14-37
0-15
0-6
0-4
0-2
* Forma: l'índex de llaixes segons la une-en 933-3, haurà de ser inferior a trenta-cinc (35).

* Neteja: estarà exempta de terrons d'argila, margues, matèria orgànica, o qualsevol altra matèria
que `pugui afectar a la durabilitat de la capa. El coeficient de neteja segons l’annex C de la UNE
146130, no serà inferior a dos (2). L'equivalent de sorra segons la UNE-EN 933-9, ha de verificar la
següent taula
T00 a T1
T2 a T4 i voravies de T00 a T2
Voravies de T3 i T4
EA>40
EA>35
EA>30
Quan no es verifiqui l’anterior taula, el valor del blau de metilè, segons la UNE-EN 933-9 haurà de ser
inferior a deu (10) i simultaniàment, l’equivalent de sorra no haurà de ser inferior en més de cinc (5) unitats
als valors indicats en l’anterior taula.
* Plasticitat: el material serà "no plàstic", segons la UNE 103104
.
* Composició química: el contingut de compostos de sofre totals (expresats en SO3 ) determinat
segons la UNE-EN 1744-1, serà inferior al cinc per mil (0,5%) en els materials que estiguin en
contacte amb capes tractades amb ciment, i inferior a l’u per cent (1%) en la resta dels casos.
* Angulositat: el percentatge mínim de partícules triturades, segons la UNE-EN 933-5 serà del 100%
per ferms de calçada de carreteres amb categories de trànsit pesat T00 i T0, del 75% per femrs de
calçada de carretres amb categoria de trànsit pesat T1 i T2 i voravies de T00 i T0, i del 50% per la
resta de casos.
L'execució de les obres es realitzarà de la següent manera:
El tot-u artificial es prepararà en central i no "in situ". L'addició d'aigua per a la compactació es farà
també a la central o si la direcció facultativa ho autoritza, la humidificació es podrà fer "in situ" amb trànsits
que no siguin ni el T-0 ni el T-1. L'humitat "òptima de compactació" deduïda de l'assaig Proctor Modificat
podrà ser ajustada a la composició i forma d'actuació del equip de compactació segons els assaigs realitzats
en tram de prova.
El material no s'estendrà, fins que no s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual s'ha d'assentar,
tingui les condicions de qualitat i les rasants indicades en els plànols. S'estendrà per tongades amb un gruix
comprès entre deu i trenta centímetres (10 i 30 cm), agafant les precaucions necessàries per evitar la seva
segregació. Les eventuals aportacions d'aigua es faran abans de la compactació; després, l'única
humidificació admissible serà la destinada a conseguir en superfície l'humitat necessària per l'execució de la
tongada següent.
La compactació del tot-u artificial tindrà una densitat no inferior al cent per cent (100%) de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, segons la Norma NLT 108/72. Quan s'utilitzi en calçades per trànsit
T-3 o T-4 o en voravies, tindrà una densitat no inferior a noranta-set per cent (97%) del Proctor Modificat.
S'utilitzarà la maquinària més adient tenint en compte la proximitat dels habitatges.
La superfície acabada no podrà sobrepassar la teòrica en cap punt, ni diferir d'aquesta en més de
quinze mil.límetres (15 m/m) en calçades de trànsit T-0, T-1, i T-2, n i de vint mil.límetres (20 m/m), en la
resta.
La base de tot-u artificial s'executarà sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en l'humitat del material.
Amidament i abonament

* Duresa: el coeficient de desgast d'els Angels segons la UNE-EN 1097-2, no haurà de ser
superiorr a trenta (30) per trànsits de T00 al T2 i a trenta-cinc (35) en la resta dels casos.
L'assaig es realitzarà amb la granulometria de tipus B de les assenialades en la Norma
NLT-149/72.
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Es mesurarà i s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats en les seccions tipus
definides en els plànols.
No serà d’abonament els recrescuts laterals, ni els conseqüents de l’aplicació de la compensació
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dels espessors de capes subjacents.
Control de producció
Es realitzaran els següents assajos:
• Per cada mil metres cúbics (1.000 m3) de material produït o per cada dia:
− 1 Proctor Modificat, segons la norma NLT 108/72
− 1 Equivalent de sorra, segons la norma NLT 113/72
− 1 Granulometria, segons la norma NLT 104/72
• Per cada cinc mil metres cúbics (5.000 m3) de material produït o 1 cop a la setmana
− 1 Índex de lleixes segons la norma NLT 354/74
− 1 Límiti líquid i índex de plasticitat, segons les normes NLT 105/72 i NLT 106/72
− 1 Coeficient de neteja, segons la norma NLT 172/86
• Per cada vint mil metres cúbics (20.000 m3) de material produït o 1 cop al mes
− 1 Desgast Los Angeles, segons la norma NLT 149/72
Control d’execució
Es considera com a lot el material uniforme que entri en 250 m de calçada o voravia, o
alternativament en 3.000 m2 de capa, o en la fracció construïda diàriament si aquesta fora menor.
Les mostres es pendran i els assajos “in situ” es realitzaran, en punts prèviament sel·leccionats
mitjançant un mostreig aleatori, tant longitudinal com transversal.
• Compactació: sobre una mostra d’efectiu 6 unitats es realitzaran els assajos:
− Humitat natural, segons la norma NLT 102/72
− Densitat “in situ”, segons la norma NLT 109/72
• Càrrega amb placa: sobre una mostra d’efectiu 1 unitat es realitzarà 1 assaig de càrrega de
placa segons la norma NLT 357/86
Criteris d’acceptació o refús del lot
Les densitats mitjanes obtingudes en la capa compactada no hauran de ser inferiors a les exigides en
anterioritat, i no més de 2 individus de la mostra podran donar resultats de fins a 2 punts percentuals
per sota de la densitat exigida.
3.3.2

ESTESES DE SAULO

Es defineix com paviment de sauló el constituït per una capa de 10 cm d'aquest material estabilitzat o no - degudament compactat, quedant una superfície més regular i homogènia per a ús de
vianants i zones de jocs infantils.
L'execució inclou les operacions següents:
* Anivellament del terreny existent
* Estesa i anivellació del sauló, amb un pendent màxim de l’1%.
* Regat i compactat.
El sauló tindrà que estar exempt d'argiles, brutícies i matèries estranyes.

3.3.3

ESTESES DE FELTRE ANTICONTAMINANT (GEOTEXTIL)

S'enten com a feltre anticontaminant (geotextil) les teles de fibres no teixides que impideixen el pas
dels elements fins del sòl a través d'elles, deixant passar l'aigua.
Els feltres anticontaminants (geotextil) estan formats per fibre de poliéster, polipropilé o poliamida
sense tallar, encastades en totes direccions i sense teixir entre si, quedant unides per procediments
mecànics amb exclusió dels procediments tèrmics o químics.
Els feltres anticontaminants (geotextil) es presentaran en rotllos, es podran tallar amb serra per a
deixar-els al tamany precís i hauran d'esser resistents als microorganismes, imputrescibles, inatacables pels
rosegadors, i inalterables a les gelades. Els àcids orgànics, les bases i les aigües salines no tindran
pràcticament influència en ells.
Resistiran sense rotura traccions mínimes de seixanta (60) kilograms per cada cinc (5) centímetres
d'amplada de tela, tenint uns allargaments compresos entre el cinquanta (50) i el siexanta (60) per cent els
que estiguin formats per poliester, del cent (100) i fins i tot cent quaranta (140) per cent els formats per
polipropilé. El seu punt de reblaniment serà superior a dos-cents (200) graus centígrads.
Hauran de retenir més del noranta (90) per cent del grans que tinguin tamanis iguals o superiors a
vint milésimes (0.020) de milímetre i tindran una permeabilitat al aigua no inferior a cinquanta (50) litres per
metre quadrat i per segon sota una pressió cent (100) milímetres d'aigua
Amidament i abonament
Es mesurarà i s’abonarà per metres quadrats (m2), realment executats.
3.3.4

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

Es defineix com mescla bituminosa en calent d'aglomerat asfàltic, la combinació d'àrids i un lligant
bituminós. Per realitzar-lo és necessari escalfar prèviament els àrids i el lligant. La mescla s'estendrà i
compactarà a temperatura superior a la d'ambient.
Materials:
a) Lligant bituminós:
En funció de la capa a la que es destini la mescla bituminosa en calent, de la zona tèrmica estival i de
la categoria del trànsit pesat, definides en la Norma 6.1 IC de seccions de ferm, es triarà el tipos de lligant
bituminós a utilitzar.
EN CAPA DE RODADURA I CAPA INTERMITJA:
Categoria de Trànsit Pesat
Zona Tèrmica Estival
T00 T0
T1
T2
T3 i Voravies
T4
B40/50
B40/50
B60/70
B40/50
B60/70
Càlida
BM-2
BM-2
B60/70
B60/70
B80/100
BM-3c
BM-3b
BM-3b
BM-3c
B40/50
B60/70
B60/70
B60/70
Mitja
B80/100
BM-3b
BM-3b
BM-3c

Amidament i abonament
Es mesurarà i s’abonarà per metres quadrats (m2), realment executats.
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Templada

B40/50
B60/70
BM-3b
BM-3c

B60/70
B80/100
BM-3b

EN CAPA DE BASE:
Zona Tèrmica Estival
Càlida
Mitja
Templada

Categoria de Trànsit Pesat
T00 T0
T1
T2
B60/70
B40/50
B40/50
B60/70
B60/70
B60/70
BM-2
B80/100
B40/50
B80/100
B60/70
B80/100

b) Arids gruixuts:
Es defineix com àrid gruixut, la fracció d'aquest que queda retinguda en el sedàs 2mm de la
UNE-EN 933-2.
Provindrà de la trituració de la pedra de pedrera o grava natural, es compondrà d'elements
nets, sòlids i resistents, d'una uniformitat raonable, sense pols, brutícies, argiles i d'altres materials
estranis.
La proporció de partícules triturades de l’àrid gruixut segons la UNE-EN 933-5 verificarà la
següent taula:
TIPO DE CAPA
T00
T0 i T1
T2
T3 i VORAVIES
T4
RODADURA
100
100
100
>90
>75
INTERMITJA
100
100
>90
>90
>75
BASE
100
>90
>75
>75
L’índex de lajas de les diferents fraccions de l’àrid gruixut segons la UNE-EN 933-3 verificarà la
següent taula:
TIPO DE CAPA
T00
T0 i T1
T2
T3 i VORAVIES
T4
DENSA, SEMIDENSA I DRENANT
<20
<25
<30
<35
<35
DRENANT
<20
<25
<25
<25
El coeficient de desgast mesurat per l'assaig ELS ANGELS, segons la UNE-EN 1097-2,
verificarà la següent taula:
TIPO DE CAPA T00 i T1 i T2
T3 i VORAVIES
T4
T0
RODADURA
<15
<20
<25
DRENANT
RODADURA
<20
<25
<25
<25
CONVENCIONAL
INTERMITJA
<25
<25
<25
<25
BASE
<25
<30
<30
L’àrid no haurà de tenir terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o qualsevol matèria estranya
que pugui afectar a la durabilitat de la capa.
El contingut d’impureses, segons l’annex C de la UNE 146130, de l’àrid gruixut haurà de ser
inferior al cinc per mil (0,5%) en massa, en cas contrari, el Director de les Obres podrà exigir la seva
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neteja per rentat, aspiració o altres mètodes per ell aprovats.
c) Arids fins:
Es defineix com àrid fí, la fracció d'aquest que passa pel sedàs 2,5 UNE i queda retingut en el sedàs
0,080 UNE.
Serà sorra provinent de la trituració o mescla d'aquesta i sorra natural; es compondrà d'elements
nets, sólids i resistents, d'una uniformitat raonable, sense pols, brutícies, argiles i d'altres matèries estranyes.
La proporció d’àrid fi no triturat a utilitzar en la mescla haurà de verificar la següent taula:
T00, T0 i T1
T2
T3, T4 i VORAVIES
0
<10
<20
El coeficient de desgast mesurat per l'assaig ELS ANGELS serà el mateix que per l'àrid gruixut.
d) Filler:
Es defineix com filler la fracció mineral que passa pel seda 0,063mm de la UNE-EN 933-2.
Provindrà de la trituració dels àrids (separant-lo a través de ciclons de la central de fabricació) o serà
d'aportació com producte comercial o especialment preparat per a aquesta finalitat.
S'utilitzarà filler del tipus artificial, utilitzant ciment, i la seva dosificació no pot ser superior al dos per
cent (2%) del pes total de la mescla.
e) Reg d'imprimació:
Es defineix com a reg d'imprimació a l'aplicació d'un lligant bitaminós sobre una capa no bituminosa,
abans d'estendre sobre aquesta, una capa bituminosa.
f) Reg d'adherència:
Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa bituminosa,
abans d'estendre sobre aquesta, una altre capa bituminosa.
L'aglomerat asfàltic en calent serà per la capa de trànsit del tipus D-12 i per la capa intermèdia del
tipus G-20 o S-20.
-Les característiques de l'aglomerat asfàltic: de la capa de trànsit i l'intermèdia es defineixen pels
paràmetres següents:

D12
D20
S12
S20
S25
G20
G25
PA12

OBERTURA TAMISOS
40
25
20
100
100
80-95
100
100
80-95
100
80-95 73-88
100
75-95
100
75-95 65-85
100

12,5
80-95
65-80
80-95
64-79
59-74
55-75
47-67
70-100

8
64-79
55-70
60-75
50-66
48-63
40-60
35-54
38-62

4

2

0,5

0,25

0,125

0,063

44-59

31-46

16-27

11-20

6-12

4-8

35-50

24-38

11-21

7-15

5-10

3-7

25-42

18-32

7-18

4-12

3-8

2-5

13-27

9-20

5-12

-

-

3-6

El tipo de mescla bituminosa en calent a utilitzar en funció del tipo i de l’espessor de la capa del ferm
és segons la següent taula:
TIPO DE CAPA
ESPESSOR (cm)
TIPO DE MESCLA
4-5
D12; S12; PA12
RODADURA
>5
D20; S20
INTERMITJA
5-10
D20; S20;S25
BASE
7-15
S25;G20;G25;MAM
VORAVIES
4-6
D12
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La dotació mínima del lligant bituminós es determinarà segons el tipo de mescla o de capa,
verificant la següent taula:
TIPO DE CAPA
TIPO DE MESCLA
DOTACIÓ MÍNIMA (%)
DRENANT
4,5
RODADURA
DENSA I SEMIDENSA
4,75
INTERMITJA
DENSA I SEMIDENSA
4,0
SEMIDENSA I GROSSA
3,5
BASE
ALT MÒDUL
5,2

- Execució de juntes en fresc
- Realització de la textura superficial
- Acabat
- Curat i protecció del formigó fresc
- Desencofrat
- Sellat dels junts
Especialment en temps sec i/o calurós es pendrà particular cura en impedir que el formigó perdi
l'humitat necessària pel seu enduriment tot el temps que duri el seu procés.

Assaigs:
Les característiques dels materials a utilitzar, es comprovaran abans d'utilitzar-els, mitjançant la
realització d'assaigs del tipus i freqüència que s'asseniali,d'acord amb la Normativa Vigent o a criteri de
la Direcció Facultativa.

Amidament i abonament
Es mesurarà i s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats de paviment. El preu inclou el
subministre, l’estesa i compactació del formigó, així com també els treballs necessaris per donar-li l’acabat
definit en els detalls o pel Director d’Obra.
Els junts es mesuraran i s’abonaran per metres (m)

Amidament i abonament
Es mesurarà i s’abonarà per metres quadrats (m2), encara que en el preu hi constin Tn,
realment executats en obra. En aquest preu s'inclouen tots els materials i totes les operacions
necessàries per a la fabricació, el transport, l'estesa i la compactació de la mescla, els regs
d'adherència, imprimació i penetració necessaris, la neteja i protecció de vorades i l'anivellació de totes
les tapes i reixes de registre.
- t Paviment de mescla bituminosa en calent de composició semidensa S20, amb granulat calacari,
de 7 cm de gruix i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l’Assaig Marshall
- t Paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D12, amb granulat granític, de 5
cm de gruix i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l’Assaig Marshall
3.3.5

PAVIMENT DE FORMIGO

Es defineix com a paviment de formigó el constituït per lloses de formigó en massa o armat, o
per una capa contínua de formigó armat.
Els formigons per a paviments es defineixen per la seva resistència a flexotracció i són el
HF-4,0 i el HF-3,5.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor prevista, i s'ha d'ajustar a les alineacions i
rasants.
Ha de tenir junts transversals de contracció cada 25 m2, amb distàncies entre ells no superiors
a 5 m.
Els junts han de tenir una profunditat a 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm, realitzats amb
serra de disc.
Els junts de dilatació han d'estar a distàncies inferiors o iguals a 30 m. El material a col.locar
pot ser de diferents materials: fusta, plàstic, etc. També es col.locaran quan el paviment estigui limitat
per algun element constructiu molt rígid (embornals, pous de registre etc) i en els encreuaments pels
carrers.
Les lloses delimitades pels junts de dilatació solen ser rectangulars, no molt allargades
(màxima relació entre costats de 2:1) i amb el costat menor recomenable de 3,5 a 4,5 m. S’evitaran les
formes amb angles aguts de fàcil trencament.
El formigó no s'estendrà fins que l'esplanada estigui compactada i anivellada.
Per a l'execució s'inclouen les operacions següents :
- Col.locació dels encofrats fixes o mòbils.
- Col⋅locació de làmina plàstica per a retenció d'humitat i protecció de les mestres
- Estesa de formigó evitant segregacions
- Compactació amb regle vibratori o vibradors d’agulla
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3.3.6

RAJOLS HIDRAULICS DE MORTER DE CIMENT

Es defineix el panot com a la rajola d'una capa d'emprempta de morter ric en ciment, àrid fí i, en
casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més
gruixut, que constitueix el dors.
S'estableixen els següents tipus:
a) 20 x 20 x 4 cm i la cara superior amb un dibuix de 9 pastilles (panot).
b) 20 x 40 x 5, 40 x 60 x 7 i 60 x 60 x 7 cm, la cara superior llisa sense relleus i amb les arestes ben
definides.
El projecte podrà definir altres tipus a més dels indicats.
Estarà constituït per una cara superior de desgast de dotze mil.límetres (12 mm) de gruix sobre una
cara inferior de base. En tot cas la capa de desgast serà d'un mínim de deu mil.límetres.(10 mm) a tota la
peça.
Compliran les especificacions que estableix la Norma UNE 41.008 per a la classe 1ª en tot alló que
no sigui modificat expressament pel present Plec Particular i, a més, han de verificar:
* Desgast per fregament, en un recorregut de mil metres (1.000 m), una pressió de sis-cents grams
per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2) i abrassiu de carborundum per via humida, el desgast mitjà en
pèrdua d'alçada serà inferior a dos mil.límetres (2 mm).
* La variació màxima admissible en els angles serà de quatre dècimes de mil.límetre (0,4 mm).
* La rectitut de les arestes serà més gran a l'u per mil (0,001%).
* La separació d'un vèrtex qualsevol, respecte al pla format pels altres tres no serà més gran de cinc
dècimes de mil.límetre (0,5 mm).
* La fletxa màxima de la diagonal no serà més gran de dos mil.límetres (2 mm).
* El coeficient d'absorció d'aigua, màxim admissible, serà d'un deu per cent (10%) en pes.
* La resistència a flexió, la tensió aparent de trencada no serà més petit, per cara-tracció cinquanta
quilograms per centímetre quadrat (50 kg/cm2) i dors tracció trenta quilograms per centímetre
quadrat (30 Kg/cm2).
* Les llosetes no seran geladisses, no presentaran en la cara superior de desgast cap senial de
trencament o desperfecte.
L'execució de les obres es realitzarà de la manera se-güent: en primer lloc s'abocarà el formigó HM20 de deu centímetres (10 cm) de gruix, es reglejarà per a deixar la superfície homogènia i amb un resguard
respecte a la rasant acabada que permeti la col.locació del morter i les rajoles i es deixaran els forats pels
escossells.
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El panot es posarà de la següent manera: sobre la base de formigó en massa, s'estendrà una
capa de morter en sec M-40a, amb un gruix mig de dos centímetres (2 cm), espolsagant-la per damunt
amb ciment portland, i posant a l'estesa per sobre d'aquesta les llosetes de panot sense junta, fins
tenir una bona superfície, reglejant-la i colpejant-la amb maceta, tenint cura amb els pendents. No
presentarà irregularitats ni enfonsament a cop d'ull, ni l'aigua quedarà estancada. Una vegada
realitzada aquesta operació, s'aplicarà una beurada abundant de ciment portland molt diluïda i una
segona més rica en contingut de portland per reomplir les juntes.
Les altres llosetes es posaràn així: sobre la base de formigó en massa, s'estendrà una capa de
morter de ciment protland M-40 amb un gruix mig de dos centímetres (2 cm) i sobre la qual es
col⋅locaran les peces sense junta, fins tenir una bona superficie, reglejant-la i colpejant-la a truc de
maceta, tenint cura amb els pendents. No presentarà irregularitats ni enfonsament a cop d'ull, ni l'aigua
quedarà estancada. Una vegada realitzada aquesta operació, es reompliran les juntes amb sorra fina.
Amidament i abonament
Es mesurarà i s’abonarà per metres quadrats ( m2), realment col.locats.
En el preu s'inclou el morter de col.locació, la beurada i els talls necessaris de les peces per
ajustar-les a les possibles irregularitats.
3.3.7

LLAMBORDES PREFABRICADES DE FORMIGO

Es defineix com a llambordes prefabricades de formigó de mesures similars a les llambordes
de pedra natural,col.locades sobre una base de formigó o bé de sorra, que constitueixi un paviment de
calçada o de vorera.
Compliran les mateixes condicions que les vorades prefabricades de formigó.
Les mesures són de vint centímetres (20 cm) de llargada, deu centímetres (10 cm) d'amplada i
vuit centímetres (8 cm) de gruix.
L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: es poden col.locar de dues
maneres , a) sobre una base de formigó i b) sobre una base de sorra.
a) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col.locant al damunt d'aquesta
una capa de formigó HM-20 consistència seca del gruix indicat al Projecte, una capa de morter
de dos centimetres (2 cm) de gruix, posant les llambordes, abans que aquest s'adormi,
colpejant-les amb un martell fins que quedin ben assentades i la seva cara de trànsit estigui en
la rasant prevista, una vegada assentades es piconara amb una piconadora, i es reompliran
les juntes amb una beurada de ciment portland que es retirarà de la cara vista dels llambordins
abans de que s'endureixi.
b) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col.locant sobre d'aquesta, una
capa de sorra de tres centímetres ( 3 cm ), posant les llambordes damunt d'aquesta i
colpejant-les amb un martell fins que quedin assentades i la seva capa de trànsit estigui en la
rasant prevista, una vegada assentades es piconaran amb una piconadora i es reompliran les
juntes amb sorra.
La direcció facultativa es qui determinarà quina de les dues maneres s'utilitzarà.
Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) i per metres linials (m) si són mestres,
realment col.locades.
3.3.8

LLAMBORDES CERAMIQUES
Es defineix com a llambordes ceràmiques les peces de mesures similars a les llambordes de
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pedra natural, col.locades sobre una base de formigó o bé de sorra, que constitueixi un paviment de calçada
o de vorera.
Han d'acomplir les següents condicions:
* Ser homogènies i de textura compacta.
* Ser resistents a compressió i a flexió.
* No presentar taques, eflorescències, escostronats, fisures, exfoliacions ni laminacions que puguin
alterar la seva resistència i durabilitat.
* No poden ser geladissos.
Les seves mesures són de vint centímetres (20 cm) de llargada, deu centímetres ( 10 cm) d'amplada
i sis centímetres ( 6 cm) de gruix.
L'execució de les obres es realitzarà de la següent manera : es poden col.locar de dues maneres, a)
sobre una base de formigó i b) sobre una base de sorra.
a) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col.locant sobre d'aquesta una capa
de formigó HM-20 consistència seca de deu centímetres (10 cm) de gruix, una capa de morter de
dos centímetres (2 cm) de gruix, posant les llambordes, abans que aquest no s'adormi, colpejant-les
amb un martell fins que quedin ben assentades i la seva cara de trànsit estigui en la rasant prevista,
una vegada assentades es piconaran amb una piconadora, i es reompliran les juntes amb una
beurada de ciment portland.
b) Primer es prepararà la sub-base, regularitzant la superfície, col.locant sobre d'aquesta, una capa
de sorra de tres centímetres ( 3 cm ), posant les llambordes damunt d'aquesta i colpejant-les amb un
martell fins que quedin assentades i la seva capa de trànsit estigui en la rasant prevista, una vegada
assentades es piconaran amb una piconadora i es reompliran les juntes amb sorra.
Correspon a la Direcció Facultativa determinar, si no estigués definit al Projecte, quina de les dues
maneres s'utilitzarà.
Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) i per metres linials (m) si són mestres, realment
col.locades.
3.3.9

VORADES I GUALS DE FORMIGO PREFABRICAT

Es defineix com a vorada de formigó prefabricat, l'element resistent prefabricat que, col.locat sobre
una base de formigó en massa HM-20, delimita la superfície d'una calçada o una vorera.
Es defineix com a gual de formigó prefabricat, a les peces intercalades en les vorades, que mantenen
la mateixa alineació i rasant , concebudes per a facilitar l'accés de vehicles, amb peces especials de rampes
al centre, i peces de lliurament a la vorada recta en els dos extrems.
Les vorades procediran de fabricació mecànica en taller. A la seva part externa portaran una capa
extraforta resistent als desgast que tindrà un gruix mínim de 25 mm.
Les normes de qualitat que han de complir són:
* Resistència a compressió en proveta cúbica als 28 dies segons UNE 83.302-83.303-83.304, mínim
tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 kg/cm2).
* Desgast per fregament, en un recorregut de mil metres (1000 m), pressió de sis-cents grams per
centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2) i abrassiu de carborundum a raó d'1 gram/cm2 en via humida, el
desgast mesurat en pèrdua d'alçada, serà inferior a dos amb cinc mil⋅límetres (2,5 mm).
* Resistència a flexo-compressió, estarà entre seixanta i vuitanta quilograms per centímetre quadrat
(60 o 80 Kg/cm2).
Les cares vistes de les vorades no presentaran cap defecte ni irregularitat, mantindran la seva textura
i el color uniforme, i es rebutjaran les peces que estiguin deteriorades o escantonades, encara que sigui
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degut al transport.
Les dimensions de les peces seran:
- Llargada mínima 80 cm.
- Amplada en la base de la secció transversal, 22 cm.
- Amplada superior de la secció transversal, 19 cm.
- Alçària de la secció transversal, 30 cm.
- Plint de la peça 15 cm.
No seran rebudes les vorades la secció de les quals no s'adapti a les dimensions assenialades
amb una tolerància màxima de més menys mig (0,5) centímetre.
L'aresta que forma el pla superior i el pla inclinat lateral serà arrodonida.
Les vorades seran rectes sense presentar desviacions en el sentit longitudinal, a excepció de
les destinades a corbes.
Les corbes de radi ≤ 10 m no es podràn composar amb peces ni semi-peces rectes sino que
caldrà realitzar-les amb peces del radi corresponent.
Per a finalitats especials, per exemple guals, s'utilitzaran les vorades que es defineixen per a
aquests casos en el Projecte o les que en cada cas designi la Direcció Facultativa.
L'execució de les obres es realitzarà de la manera següent: les peces s'assentaran sobre un llit
de formigó i es col.locaran directament sobre el formigó abans que s'adormi.
Les juntes entre les vorades serà d'un centímetre (1cm) i s'ompliran amb morter de ciment
portland M-40a (1:6), deixant-les rebuidades a mitja cania.
Amidament i abonament
Les vorades i guals es mesuraran i s’abonaran per metres linials (ml), realment executats.
3.3.10 ESCOSSELLS
Es defineix com a escosell l'element d’acer corten de forma circular que delimita el forat per
permetre la plantació d'arbres a zones pavimentades.
L'execució de les obres es realitzarà de la següent manera: les peces s'assentaran sobre un llit
de formigó i es podran col.locar directamet sobre el formigó mentre s'adormi o bé quan ja s'hagi
adormit, agafat amb uns tirants o potes d’ancoratge segons assenyali la Direcció Facultativa.
L’escossell quedarà enrasat amb el paviment, i en cas contrari que quedi per sobre de la
superfície, el cantell vist serà arrodonit.
Amidament i abonament
Es mesurarà i s’abonarà per unitats ( ut) realment executades.
El preu inclou el subministre i correcta col·locació de l’escossell d’hacer corten, les potes
d’ancoratge, el formigó d’assentament i la part proporcional de les peces i treballs necessaris per a la
seva correcta col·locació.
3.3.11 RIGOLES DE LLOSETES BLANQUES
Es defineix com una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i
àrid fí, que forma la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid mès gruixut, que
constitueix el dors.
Tindran forma de quadrat, de trenta centímetres (30 cm) de cantó i vuit centímetres ( 8 cm) de
gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil.límetres (12 mm) amb la superfície llisa.
Les normes de qualitat que han de complir són:
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* Desgast per fregament, en un recorregut de dos-cents cinquanta metres (250 m), una pressió de
sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 kg/cm2) i abrassiu de carborumdum (per via humida), el
desgast mitjà en pèrdua d'alçada serà inferior a un amb cinc mil.límetres (1,5 mm).
No s'admetran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha especificat
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil.límetres (2 mm), més o menys.
L'execució de les obres es farà de la manera següent: les llosetes s'assentaran sobre un llit de
formigó HM-20 de vint centímetres ( 20 cm) de gruix, agafades amb morter de ciment portland M-40a (1:6), i
una beurada de ciment blanc; les llosetes es col.locan sense junta.
Amidament i abonament
Es mesurarà i s’abonarà per metres lineals (ml), realment executats.

3.4
3.4.1

OBRES DE FABRICA I ALTRES ESTRUCTURES
OBRES DE FORMIGO EN MASSA O ARMAT

Es defineix com a obres de formigó en massa o armat,aquelles en les quals només s'utilitza com a
material fonamental el formigó reforçat, en aquest cas amb armadures d'acer, que es col.locaran al formigó
per a resistir els esforços.
En la fabricació, transport i posada en obra s'acompliran les prescricions de l'Instrucció del formigó
estructural, EHE.
Es consideren els següents tipus de formigons:
Formigó HM-20 (només formigó en massa) de 20 N/mm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28)
dies.
Formigó HM-25 o HA-25 (en massa o armat) de de 25 N/mm2 de resistència característica a
vint-i-vuit (28) dies.
Formigó HM-30 o HA-30 (en massa o armat) de de 30 N/mm2 de resistència característica a
vint-i-vuit (28) dies.
Les resistències característiques es determinen d'acord amb els criteris definits per l'EHE.
Els formigons seran vibrats i s'executaran d'acord amb les normes especificades a l'EHE, sempre
que s'utilitzi en la construcció d'elements resistents, murs, pilars, etc.
Es fabricarà, sempre, amb formigonera, essent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al
minut i mig (1'30"), de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja.
A més de les prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents:
La instal.lació de transport i posada a l'obra es farà de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni
homogeneïtat.
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta centímetres
(1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància.
Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o per a la posada a l'obra del formigó,
sense l'autorització de la Direcció Facultativa.
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les
característiques del formigó. Per al formigonat, en temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions de
l'EHE.
Mai no es col.locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat.
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de
pedres i de coqueres.
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE.
Es prohibeix l'ús de cendres volants en la dosificació del formigó, així com afegir-hi aigua un cop
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amassat.
Els paraments dels elements resistents han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon
aspecte, sense defectes o rugositats, i sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments,
enlluïts, que no podran ser, en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del directer facultatiu.
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a
compte del contractista.
La irregularitat màxima que s'admet als paraments ès la següent:
- Paraments vistos = sis mil.límetres (6 mm).
- Paraments ocults = vint-i-cinc mil.límetres (25 mm).
El control de qualitat es farà d'acord amb el que estableix l'Instrucció EHE. El nivell se control
serà el NORMAL llevat que la Direcció Facultativa estableixi altra cosa.
Pel que fa a l'interpretació de resultats i a les mesures a aplicar en cas de resultats deficients o
anormals, s'estarà també a les previsions de l'EHE per aquestes eventualitats. La utilització de
mesures alternatives, incloses les contemplades com l'adopció discreccional per la pròpia Instrucció
EHE, no podràn ser exigides pel Contractista i la decisió correspondrà, dintre dels marges de la
Instrucció, a la Direcció Facultativa.
Amidament i abonament
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall
resultants del replanteig de les obres, i s'abonaran per metres cúbics (m3).
L'extensió, el piconament i/o vibrat, l'execució de juntes, operacions de curat i altres operacions
necessàries a criteri de la Direcció Facultativa per a l'execució del formigonat, es consideraran incloses
en els preus dels formigons.
Advertiment sobre l'abonament de les obres de formigó
Unicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i
amb subjecció als perfils de replanteig, i plànol d'aquests, que figuren al Projecte o ordres escrites de
la Direcció Facultativa. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica
executats pel contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització de la Direcció Facultativa.
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als
plànols de seccions tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat ordenada la seva execució per la
Direcció Facultativa per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donarse a
la secció. Per això el contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la
definició exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides.

3.4.2

PARETS DE FABRICA DE MAO CERAMIC

Es defineix com parets de fàbrica de maó ceràmic aquelles constituïdes per maons ceràmics
agafats en morter.
Els tipus de maons ceràmics que s'utilitzan són:
- Maó massís o totxo massís.
- Maó perforat o calat o totxo perforat o calat.
- Maó foradat o totxana.
Els maons hauran de complir les condicions següents:
- Ser homogenis i de textura compacta.
- Tenir una resistència a compressió segons la Norma UNE 67.026, un valor no inferior a 98 Kp/cm2
per a maons massissos i perforats, i no inferior a 48 kp/cm2 per maons foradats, en fàbriques
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resistents.
No presentar taques, eflorescències, escostronats, fisures, exfoliacions ni laminacions que puguin alterar
la seva resistència i duració.
- Tenir adherència als morters.
- La seva capacitat d'absorció d'aigua serà inferior al catorze per cent (14%), segons la Norma UNE
67.027.
- No hauran d'ésser geladissos, segons la Norma UNE 67.028.
S'utilitzarà morter de ciment portland M-80a (1:4), M-40a (1:6), segons el tipus de fàbrica, per a
agafar les peces de maó es pastarà a mà o amb mitjans mecànics.
Els maons es col.locaran segons l'aparell previst als plànols o segons indiqui la Direcció Facultativa.
Les parets de fàbriques de maó ceràmic s'aixecaran sobre un fonament de formigó en massa HM-20.
Abans de col.locarlos, els maons s'humitejaran perfectament amb aigua. Les fàbriques s'hauran
d'aixecar per filades horitzontals a tota l'extensió de l'obra, quan calgui aixecar dues parts d'una fàbrica, de
manera discontínua, es deixarà escalonada o bé es deixarà alternativament entrants i sortints, amb l'objecte
de lligar perfectament la fàbrica que s'executi després.
Els paraments de fàbrica de maons es faran amb la cura i les precaucions adients perquè qualsevol
element es trobi en el pla, la superfície i el perfil previst en els plànols.
Els acabats dels paraments de fàbrica poden ser:
- A cara vista.
- Per a arrebossar i lliscar.
- Per a revestir amb d'altres materials.
No s'executaran fàbriques de maons quan la temperatura ambient sigui inferior a sis graus centígrads
(6). En temps calorós es ruixarà freqüentment amb aigua, per tal d'evitar la dessecació ràpida del morter.
-

Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) o bé per metres quadrats (m2) si el gruix és constant,
realment executats.
3.4.3

ENCOFRATS i MOTLLOS

Es defineix com encofrat l'element destinat a moldejar "in situ" els formigons i els morters. Poden ser
recuperables o perduts, aquests últims són els que queden dintre del formigó.
El tipus, constitució i característiques del encofrats i del producte desencofrant hauran de merèixer
l'aprovació de la Direcció Facultativa.
L'execució inclou les operacions següents:
- Construcció i muntatge.
- Desencofrat.
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat, hauran de posseir la
resistència i la rigidesa necessària perquè, amb la marxa prevista del formigonat no es produeixen
moviments locals de més de cinc mil.límetres (5 mm).
Les superfícies interiors dels encofrats han de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que
els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc
mil.límetres (5 mm).
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se'ls pugui aplicar, per facilitar l'encofrat,
no han de contenir substàncies agressives pel formigó.
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons,
deixant-se obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca.
Les juntes entre els diferents taulers han de permetre l'entumiment de les mateixes, per la humitat del
reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.

Plec de Condicions Generals
Pàgina 50 de 65

Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Servei de Projectes i Obres

S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i els resultats dels
quals estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i
que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties.
El contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives del formigó quedin
ben acabades. Es poden utilitzar "matavius" per aixaflanar les arestes, sempre que la Direcció
Facultativa ho autoritzi.
Abans de començar les operacions de formigonat, el Contractista ha de tenir l'aprovació de la
Direcció Facultativa.
El desencofrat s'ha de fer sense cops ni sotragades, tant aviat com sigui possible, sense perill
pel formigó, i així començar al més aviat possible les operacions de cura.
El termini de desencofrat ha de ser el que determini la Direcció Facultativa, sempre d'acord
amb l'EHE.
Amidament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), de superfície de formigó mesurat sobre
plànol, llevat de que formi part d'una unitat d'obra per a la qual hi hagi un preu unitari en el Q. de P.. Si
no hi ha cap preu per l'encofrat s'entendrà inclós en el del m3 de formigó posat a obra.
El preu unitari inclou tots els dispositius i operacions necessàries (inclosa la cintra si es
necessités), per evitar qualsevol moviment de l'encofrat durant el formigonat i primer enduriment del
formigó. Tembé inclou el tractament antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de tapes
laterals, els matavius, els llistons verticals.

3.5

3.5.1

SENYALITZACIÓ I ENLLUMENAT

SENYALS DE CIRCULACIÓ

Es defineixen així les plaques degudament sustentades que serveixin per advertir, regular i
informar a l'usuari en relació a la circulació i les itineraris.
Les senyals de circulació poden ser pòrtics, banderoles, cartells d'alumini, senyals reflectants,
inclosos llurs elements, metàl⋅lics de sustentació i ancoratge.
Materials
Compliran el que especifica l'article 701 del PG-3. Els pals metàl⋅lics seran galvanitzats, així
com els elements de fixació. L'encastament es realitzarà amb formigó HM-20. Els cartells o elements
de sustentació hauran de ser capaços de suportar, en condicions adequades de seguretat, una
pressió de vent de setanta-cinc kilograms per metre quadrat (75 kg/m2). Els cartells d'orientació a
instal⋅lar en pòrtics i banderoles seran d'alta intensitat i estaran constituïts per un plafó d'alumini, la
resta, per una xapa d'acer.

Amidament i abonament
Els senyals, pòrtics i les banderoles es mesuraran i s'abonaran per unitats (ut) d'acord al seu
tipus, col⋅locades en obra.
Els cartells es mesuraran i s'abonaran per metre quadrat (m2), col⋅locats en obra, si no s'indica
el contrari.
Els pals i les sustentacions de cartells i senyals es consideren inclosos en el preu de les
diferents unitats.
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S'inclou el subministrament, el replanteig, l'execució de fonaments i la col⋅locació de tots els
elements.
3.5.2

MARQUES VIALS

Es defineixen com a tals la senyalització horitzontal per mitjà de marques vials sobre el paviment per
a separació de carrils de circulació i les bandes contínues de prohibició d'avançament amb pintura reflectant
així com les reflectants de color blanc se separació de vial i vorera, i d'altres elements que serveixen per
regular la circulació de vehicles i vianants.
El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Directer de l'obra les
punts on comencen i acaben les línies contínues i discontínues.
El Contractista haurà d'especificar el tipus de pintura, microesferes de vidre o maquinària a utilitzar,
posant a disposició de l'Administració les mostres de materials que es considerin necessàries per un anàlisis
en el laboratori.
Materials
S'empreran pintures de la classe B (color blanc), de coeficient de valoració W1, definit a l'apartat
278.5.3 del PG-3, no inferior a sis amb vuit (6,8).
La pintura serà homogènea, estant els seus components ben dispersats, i presentarà una
consistència uniforme.
La pintura en envàs ple i recentment obert, serà fàcilment homogeneizable, per agitació amb una
espàtula adecuada. Desprès de ser agitada no presentarà coaguls, pells, ni dipòsits durs, ni tampoc
s'observarà flotació de pigments.
S'empraran materials termoplàstics aplicables en calent i d'assecat instantani (SPRAI-PLACTIC).
Aquests materials s'aplicaran per extensió o pulverització, permetent l'addició de microesferes de vidre.
Característiques generals dels materials
El material serà sòlid a temperatura ambient i de consistència pastos a quaranta graus centigrads
(40° C.).
La pintura no augmentarà la seva consistència mès de cins (5) unitats krebs, el terme de
permaneixer divuit (18) hores en ua estufa a seixanta graus centigrads (60° C.) en esvàs hermèticament
tancat així com tampoc es formaran gles, coaguls, ni dipòsits durs.
La pintura romandrà estable i homogènea, no originant-se coagulacions ni precipitacions, quan es
dilueixi una mostra de cent vint centrímetres cùbics (120 cm3) d'una fracció de petroli la qual no destil⋅larà
més del deu per cent (10%), en volum a temperatura superior a cent setanta graus centígrads (170° C.).
El material aplicat no es deteriorarà per contacte amb clour sòdic, clorur càlcic i altres agents químics
utilitzats normalmant contra la formació de gel en les calçades, ni a causa de l'oli que pugui dipositar el
trànsit.
Líndex de retracció de les mateixes no serà inferior a u amb cinc (1,5) quan es determini segons el
mètode d0immersió MELC 12.31.
Les microesferes de vidre no presentaran alteració superficial aprecialble, després dels respectius
tractaments com són aigua, àcid i clorur càlcic, tal com es descriu en la MELC 12.29.
Tots els materials hauran de complir amb la "BRITISH STANDARD SPECIFICATION FOR ROAD
MARKING MATERIALS".
La pel⋅lícula de "Spraiplàstic" blanca una vegada seca, tindrà color blanc pur, exent de matissos.
La reflectància lluminosa direccional per el color blanc serà d'aproximadament vuitanta (80), MELC
12.97.
El pes específic del material serà de dos kilograms per litre (2 kg/l), aproximadament.
Els assaigs de comparació s'efectuaran tinin en compte les especials característiques del producte,
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considerant-se la seva condició de premescla pel que s'utilitzarà els mètodes adequats per tals
assaigs que podran diferir dels utilitzats amb les pintures normals, ja que per la seva naturalsa i gruix
no hauran de tenir un comportament semblant. No serà inferior a noranta graus centígrads (90°C.),
l'assaig haurà de realitzar-se segons el mètode de bola o anell, ASTM B-28 58T.
El fabricant haurà de declarar la temperatura de seguretat, aquesta és la temperatura a la qual
el material pot ser mantingut per un mínim de sis (6) hores, en una caldera tancada o en la màquina
d'aplicació sense que tingui lloc una seria degradació. Aquesta temperatura, no serà menor se S +
cinquanta graus centígrads (S + 50° C.), on S és el punt de reblaniment mesurat segons ASTM B-28
58T. La disminició en lluninancia utilitzant un espectrofotómetre de reflectància EL amb filtres sis-cents
u, sis-cents cinc i sis-cents nou (601,605 609), no serà major a cinc (5).
Quan es sotmeti a la llum ultraviolada durant setze (16) hores, la disminució en el factor de
il⋅luminació mo serà més gran de cinc (5).
El percentatge de disminució el alçada d'un amb de material termoplàstic de dotze centrímetres
(12 cm) de diàmetre i cent més cinc mil⋅límetres (100 + 5 mm) d'alçada durant quaranta-vuit (48) hores
a vint-i-tres graus centígrads (23° C), no serà més gran de vint-i-cinc per cent (25%).
Sis (6) de du (10) mostres de cinquanta mil⋅límetres (50 mm) de diàmetre i vint-i-cinc
mil⋅límetres (25 mm) de gruix, no hauran de sofrir deterioració sota l'impacte d'una bola d'acer caient
des de dos metres (2 m) d'alçada a la temperatura determinada per les condicions climàtiques locals.
La resistència a l'abrasió serà mesurada amb l'aparell Taber utilitzant rodes calibre H-22. Per el
que s'aplicarà el material sobre un xapa de monel d'un vuitè de polzada (1/8") de gruix i es sotmetrà a
la proveta a l'abrasió lubricada amb aigua. La pèrsdua de pes després de dues-centes (200)
revolucions no serà més gran de cinc grams (5 gr.).
El material es compondrà especialment d'agregat, pigment i obtenedor i vehicle en les
proporcions següent:
- Agregat
46%
- Microesferes de vidre
20%
- Pigment i extenedor
20%
- Vehicle
20%
Execució de l'obra
S'aplicarà amb facilitat a brotxa, per pulverització, o per altres procediments mecànics
correntment emprats a la pràctica.
El material no serà aplicable sobre pols de detritus, fang o metèries estranies similars o sobre
velles làmines de pintura o material termoplàstic escamat. Si la superfície de la calçada està a una
temperartura menor de due graus centígrads (10° C) o està humida s'assecarà adecuadament
mitjançant un escalfador.
Per evitar la decoloració o l'esquerdat degut a l'escalfada excessiva, el material s'afegirà al preescalfador en peces no més gran de quetre kilograms (4 kg) i barrejades mitjançant un agitador
mecànic i en una caldera preferiblement provista de "jacket" per evitar el sobreescalfament local. Una
vegada barrejat el material, serà utilitzat tant rapidament com sigui possible i en cap cas serà
mantingut en les condicions anteriors de temperatures máximes, per més de quatre (4) hores, incloent
el rescalfament.
És condició indispensable per l'aplicació de pintura soble qualsevol superfície, que aquesta es
trobi completament neta, exempta de material sense compactar o mal adherit i perfectament eixuta.
Per eliminar la brutícia les parts o mal adherides que presentin les superfícies de morters i
formigons, sempraran raspalls amb púes de menor duresa que els utilitzats per les bituminoses.
La neteja de la pols de les superfícies a netejar es portarà a terme mitjaçant un rentat intens
amb aigua, continuant el reg de les esmentades superfícies fins que l'aigua que escorri sigui totalment
neta.
La pintura s'aplicarà sobre les superfícies rugoses que facilitin la seva adherència, per la qual
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cosa les quesiguin excesivament llises de morter i formigons es tractaran prèviament mitjançant raig de
sorra, fritament en sec amb pedra abrasiva se sorra gruixuda o solució de clorhídric al cinc per cent (5%)
seguida de posterior rentat amb aigua neta.
Si la superfície presentés defectes o forats notables es corretgiran els primers, i s'ompliran els últims
amb materials de naturalsa anàloga que els d'aquells, abans de procedir a l'extensió de la pintura.
En cap cas s'aplicarà la pintura soble la superfície de morters i formigons que presentin
aflorescències. Per eliminar-les, un cop determinades i corretgides les causes que les produeixen, es
mullaran amb aigua les zones amb aflorescències que es desitgi netejar, aplicant a continuació amb una
brotxa una solució amb àcid clorhídric al vint per cent (20%) i frotant passats cinc minuts (5 m) amb un
raspall de púes d'acer, a continuació es rentarà abundanment amb aigua.
No podran executar-se marques vials en dies de fort vent o amb temperatures inferiors a deu graus
centígrads (10° C).
Sobre les marques recenment pintades haurà de prohibir-se el pas de tot tipus de trànsit mentres duri
el procés de secat inicial de les mateixes.
No podran executar-se marques vials el dies que així ho disposi la Secció de Trànsit i Transports, i
per altres circunstències climatològiques desfavorables, i per causes que, a judici de l'esmenada Secció, ho
justifiquin.
L'aplicació de pintura sobre els paviments per obtenció de les diferents marques segons el sistema
utilitzat, automàtic o manual, haurà de repondre als següents consums mínims:
Pintura d'aplicació automàtica...............
0,720 kg/m2
Pintura d'aplicació manual.....................
0,920 kg/m2
Materials d'aplicació en fred..................
2,500 kg/m2
Materials d'aplicació en calent...............
2,500 kg/m2
Tanmateix, en l'eliminació de marques antigues, mitjançant decapant el consum mínim serà de 2
kg/m2
L'aplicació s'efectuarà mitjançant màquina automàtica.
Amidament i abonament
Les marques vials es línies contínues i discintínues es mesuraran a abonaran per metres (m) le línia
efectivament pintada amb les corresponents amplades, Els passos de vianants i d'altres paviments
diferenciats, fletxes, senyals i paraules es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície
realment pintada.
S'inclou la pintura reflexiva, replanteig i premarcatge, decapat de les marques vials existents, neteja
de la superfície a pintar, subnistrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectants i pèrdues, en le seu
cas, protecció de les marques vials, maquinària i tota la mà d'obra necessària per la seva execució, així com
elements auxliars de desviament de trànsit i senyalització provisional.
3.5.3

REGLAMENTS I NORMES PER ENLLUMENAT PÚBLIC
Es tindran en compte les següents Normes i Reglaments per l'execució de l'obra:

- "Reglamento Electrotécnico per a Baja Tensión" (Decret nº 842/2002 de 2 d’agost de 2002) i les
"Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT" del mateix, i molt particularment la Instrucció ITC BT 009.
- Normes de les Companyies subministradores del fluid elèctric.
- Recomanacions sobre l'enllumenat de vies públiques de la "Comisión Internacional de Alumbrado".
- Normes i instruccions per a Enllumenat Urbà, de l'"Instituto Nacional de Urbanización".
- Normes específiques per aquest projecte dictades per l'Ajuntament.
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3.5.4

CONTROL PREVI DELS MATERIALS

Especialment, es tindran en compte els següents controls previs:
Làmpades: El Contractista presentarà a l'Enginyer Director els següents documents:
- Catàlegs del tipus de làmpades que s'utilitzaran, amb les seves característiques. Carta del
fabricant de làmpades especificant les característiques que hagin de reunir les reactàncies que
aconselli emprar per cada tipus específic, amb indicació de les seves característiques i proves a
les que puguin sotmetre's.
- Justificació del tipus de làmpades conforme a l'òptica de la llumenera.
Equips: Catàlegs tècnics dels que es pensi utilitzar i proves efectuadas a laboratoris.
Quadre d'alimentació: El Contractista presentarà una relació de marques dels diferents
components, sobretot per que fa a cèl.lules fotoelèctriques, rellotges astronòmics, commutadors,
inversors, magnetotèrmics, contacters, diferencials i fusibles que pensi emprar.
Cables: Informe escrit del fabricant amb les proves efectuades i descripció de característiques
del material a utilitzar.
Llumeneres: Abans d'aceptar els tipus de llumeneres a instal.lar, el Contractista presentarà al
Director Tècnic els següents documents:
- Catàleg on figurin característiques i dimensions.
- Informe del fabricant sobre la qualitat de l'alumini utilizat.
- Corba d'intensitats lluminoses, realitzada per un laboratori oficial.
- Corbes isolux, basades en la corba fotomètrica oficial, de les zones il.luminades objecte del
Projecte.
- Mostres dels tipus a emprar.
- Justificació del tipus d'òptica per adaptar la làmpada que correspongui.
En el cas de que les mostres no reuneixin, a judici del Director Tècnic, suficient garantia,
aquest escollirà el material de fabricació nacional d'entre els que, segons el seu criteri, tinguin millors
qualitats per cada cas, o podrà exigir totes les proves oficials i certificats que estimi convenient per
comprovar les seves especificacions.

3.5.5

LLUMENERES

Procedència: Seran subministrades per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Característiques: Es rebutjarà qualsevol llumenera que presenti bonis o desperfectes, havent
de tenir l'aspecte llis i la superfície sense senyals.
Els dispositius de suspensió seran galvanizats i hauran de resistir com a mínim cinc vegades el
pes total de l'aparell.
El sistema de fixació serà adaptable a diferents diàmetres.
En les hermètiques, les cubetes o reflectors seran de material d'estabilitat garantida i que sigui
capaç de resistir sense deformació les condicions tèrmiques creades en el servei de la llumenera.
En l'interior anirà allotjat el reflector fermament subjectat, però que mitjançant un sistema
simple permeti amb tota rapidesa desmontar-lo per la seva neteja.
L'alumini dels reflectors serà d'una puresa igual o superior al 99,70 per 100. La xapa emprada
tindrà un gruix mínim de 1,5 mm abans de ser mecanitzada, i una vegada construit el reflector el seu
gruix no podrà ser inferior a 0.6 mm.
La capa d'alúmina de l'anoditzat tindrà un gruix mínim de 4 micres. El reflector passarà
satisfactòriament els assaigs de continuïtat de la capa, resistència a la corrosió i control de segellat.
Les llumeneres hauràn d'allotjar en el seu interior l'equip d'encesa de la làmpada.
Les llumeneres es subministraran cablejades des del portalàmpades a la fitxa de bornes;
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l'aïllament dels conductors serà del tipus de silicona, capaç de resistir les temperatures existents en les
immediacions de la làmpada.

-

Dispositius: Disposaran dels següents:
De ventil.lació en les llumeneres hermètiques per la dissipació del calor produït per la làmpada.
D'enfoc, practicable des de l'exterior, inclús amb la llumenera montada.

Recepció: Es rebutjaran totes les llanternes que donin nivells mitjos o uniformitats inferiors a les
previstes en el projecte. Una vegada acceptat el tipus de llumenera, l'Enginier Directer farà un mostreig i
enviarà a un laboratori oficial una quantitat no inferior al 5 per l00 de les llumeneres per a comprovar la corba
fotomètrica, el gruix d'alúmina, la caixa anòdica i la resistència a la corrosió.
3.5.6

SUPORTS

Procedència: Seran subministrats per cases de reconeguda solvència en el mercat.
Característiques: els bàculs seran troncocònics o cilíndrics, de les dimensions especificades i
construïts en xapa d'acer de 3 a 4 mm. de gruix, segons s'especifica en els plànols i/o en els preus unitaris.
El seu dimensionat haurà d'estar calculat d'acord amb les Normes establertes per suportar les
accions del vent.
El tronc de amb s'obtindrà en premsa hidraúlica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-se la
soldadura amb electrode continu en atmosfera controlada
No s'admetran soldadures transversals, excepte en aquells suports en que existeixin trams de
diferents seccions que els conformin.
En l'extrem inferior es soldarà la placa d'ancoratge, de les dimensions especificades en els plànols i
dotada d'un cèrcol exterior de reforç i de carteles de suport.
La superfície exterior no presentarà taques, ratlles ni bonis i les soldadures estaran degudament
polides, a fi d'aconseguir un acabat exterior de bona regularitat.
En el cas de construir-se el suport en varis trams, les unions es reforçaran amb un maniguet interior i
les soldadures es poliran degudament per evitar que siguin fàcilment apreciables.
Per l'ancoratge a la cimentació es dispondran perns construïts en acer d'alta resistència a la tracció,
roscats a l'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegats en ganxo a l'inferior per a millor subjecció a
la massa de formigó.
A una alçada de 500 mm. sobre la placa base es disposarà una obertura rectangular per l'accés a la
caixa de connexions i protecció. Tindrà, soldat a les vores de l'obertura, un marc de passamà de ferro; la
portella serà de planxa d'acer, amb els cantells arrodonits i dotada de dispositius de subjecció i tancament.
Les dimensions del maniguet extrem per a la fixació de la llumenera es fixaran d'acord amb les
característiques de la llumenera escollida per la D.F.
Els braços murals i els complementaris compliran amb les normes generals establertes pels bàculs, i
es subjectaran mitjançant quatre perns ancorats a la façana i en suports apropiats respectivament.
Pel que fa a l'angle d'inclinació, longitud i alçada a situar cada tipus de suport, les columnes, bàculs,
complementaris i braços murals s'ajustaran al projecte; cuidant la uniformitat sobre el terreny i l'alineació de
tot el conjunt.
Abans de muntar els bàculs, complementaris i braços murals, l'empresa adjudicatària solicitarà als
Serveis Municipals l'aprovació de la implantació; i acompaniarà als tècnics municipals en la seva inspecció,
podent aquests sol.licitar quantes proves i acreditacions considerin pertinents.
Els ancoratges, suports de braços i complementaris han de respondre als possibles esforços exigits
en cada cas.
En les façanes que s'hagin d'empotrar suports es tindrà cura del remat de l'obra d'acord amb la
qualitat de cada paret.
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Protecció contra la corrosió: els suports seran galvanitzats en tota la seva longitud, mitjançant
immersió en bani calent; el bani de galvanizat haurà de tenir un mínim del 98'5 per 100 de zinc pur en
pes, i el dipòsit mínim sobre la superfície de la columna serà de 600 gr/m2., equivalent a un gruix de
84 micres.
Totes les característiques del galvanitzat compliran amb la Norma UNE 37501.

400 tub.
1000 Ov.
1000 tub.

170
170
170

200
200
200

100
110
100

4,6
10,3
10,6

48000
120000
130000

Làmpades de descàrrega a gas a baixa pressió.
Sense reactància incorporada.

3.5.7

LAMPADES.

Procedència: Seran de marca reconeguda i registrada de primera categoria, i compliran amb
els articles 49, 50 i 54 del "Reglamento de Verificaciones Eléctricas".
Tipus: les làmpades de vapor de mercuri s'entendrà que són de les anomenades de color
corregit, amb aditius de terres rares i amb els fluxes inicials que s'indicaran més endavant.
Les làmpades de vapor de sodi seran del tipus de les d'alta pressió; els seus fluxes s'indicaran
més endavant.
Les ampolles seran de vidre dur de forma ovoide i amb superfície mata, o bé en forma tubular i
ampolla clara, segons determini l'Enginier Directer.
Dolles ("casquillos"): Hauran de tenir un recobriment metàl.lic antioxidant. Haurà de garantir-se el seu
funcionament correcte a temperatures de 200 ºC sense observar-se esquerdes ni esvorancs en la unió
amb l'ampolla ni en les masses vítries que separen els pols de contacte. Els assaigs de resistència es
faran col.locant les làmpades inclinades i en horitzontal.
Ampolla: l'ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna, les deformacions tèrmiques i la
pressió de la dolla ("casquillo") sense trencament, fins una temperatura màxima de 350 ºC. També ha
de suportar en aquestes condicions, el xoc tèrmic provocat per la caiguda de gotes d'aigua a 15 ºC,
sense trencament ni fisures del vidre.
Característiques: La tensió mínima a l'inici de la descàrrega, la tensió d'arc i la corrent de la
làmpada, seran les següents, amb una tolerància del 5 per cent.
TIPUS DE
LAMPADA

MINIMA TENSIO
VOLTATGE DE
CORRENT DE
FLUXE
D'ENCESA
LA LAMPADA
LA LAMPADA
LLUMI.

V.M.C.C.

+20ºC - 18ºC.

80 W.
125 W.
250 W.
400 W.

180
180
180
180

TIPUS DE
LAMPADA
VSAP
70 Ov.
100 Ov.
100 tub.
150 Ov.
150 tub.
250 Ov.
250 tub.
400 Ov.

210
210
210
210

V.

A.

Lúm.

115
125
135
140

0,8
1,15
2,13
3,25

MINIMA TENSIO
DE ENCESA

VOLTATGE DE
LA LAMPADA

CORRENT DE
LA LAMPADA

198
190
190
170
170
170
170
170

100
100
100
100
100
100
105

220
200
200
200
200
200
200
200

90

Fluxe Fluxe
Lúmens
Lúmens
400
600
900

Amb reactància incorporada

9
13
18
25

Prismàtica
450
600
900
1200

Opal
375
525
750
1050

El fluxe lluminós és a les 100 hores de funcionament i es mesura després d'un 200 per l00 del
periode d'encesa; s'admet una tolerància del 5 per 100.
El fluxe variarà al llarg de la vida de la làmpada, amb una reactància que subministri els valors
nominals de tensió, de la següent manera:
Làmpades de vapor de mercuri
8.000 h. de servei
8.000 h. de servei
12.000 h. de servei

90% en funcionament
95% en funcionament
85% en funcionament.

80 i 125 W.
250 i 400 W.

Làmpades de vapor de sodi

3700
6300
13000
22000

2.000 h. de servei
6.000 h. de servei
8.000 h. de servei
12.000 h. de servei
FLUXE
LLUMI.

1,0
1,2
1,2
1,8
1,8
3,3,4,4

Potència
W.
7
9
11

5800
9500
10000
15500
16000
25000
27000
47000
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3.5.8

97% en funcionament.
95% en funcionament.
90% en funcionament.
80% en funcionament.

EQUIPS D'ENCESA

Procedència: Tan sols s'admetran reactàncies, ignitors i condensadors procedents d'una fàbrica de
reconeguda solvència.
Característiques: Portaran inscripcions en les que s'indiqui el nom o marca del fabricant, les tensions
nominals, intensitats nominals, la frequència, l'esquema de connexió si hi han més de dos fils, el factor de
potència i la potència nominal de la làmpada o làmpades per les que han estat previstes.
Els elements en tensió no podran ser accesibles a un contacte fortuït durant la seva utilització en
condicions normals. Les tapes que permetin l'accés a les peces en tensió només podran desmontar-se amb
l'ajut d'eines.
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Les connexions es faran amb bornes, regletes o terminals que no s'afluixin amb l'ús i aquests
elements no podran sotmetre's a cap esforç mecànic. Les peces conductores de corrent hauran de ser
de coure, d'aliatge de coure o d'altres materials no corrosius.
Reactàncies: El balast limitador de corrent es constituirà per una autoinducció sobre nucli de ferro de
les característiques adequadas a cada làmpada, potència i tipus, de forma que a l'aplicar la tensió
d'alimentació de 220 volts a 50 Hertzs, circuli per la làmpada el corrent nominal.
Les reactàncies es dimensionaran de forma que la seva temperatura de règim, no suposi un
increment superior a 60º C. sobre la temperatura ambient, considerant aquesta de 30º C. La
comprovació de la temperatura dels devanats es farà pel procediment de la medició de la seva
resistència òhmica.
Els devanats i els nuclis estaran immersos en masses de reïnes sintètiques, de forma que es
garanteixi l'evacuació de calor i la capacitat mecànica, no presentant sorolls ni vibracions durant el seu
funcionament.
Les reactàncies es protegiran contra els camps magnètics propers, de tal manera que no
s'aprecïin variacions sensibles de l'impedància al col.locar en contacte amb altres reactàncies.
Els devanats presentaran una rigidesa dielèctrica respecte al nucli i a les masses metàl.liques
del propi element de 2000 V. Aquesta prova es realitzarà amb tensió alterna de 50 Hz i duració d'un
minut.
Les bornes de connexió a la resta del circuit, es disposaran de forma que no presentin
continuïtat elèctrica superficial en cas de condensació de vapor d'aigua sobre elles.
Condensadors:
Els condensadors que s'utilitzaran per compensar el factor de potència seran del tipus
d'aïllament amb paper o poliester metal.litzat, estancs i de capacitat adequada per a què, amb la
compensació, el factor de potència sigui superior a 0,9.
La tensió de prova de l'aïllament entre les bornes del condensador i les parts metàl.liques de la
coberta serà de 2.000 volts, durant un minut per una tensió i frequència nominals de 380 V. i 50 Hz.
Es soldarà entre les bornes una resistència per assegurar l'autodescàrrega del condensador en
la desconnexió; la corrent de fuga, mesurada a 1000 V, haurà de ser inferior a 0,1 A.
Les bornes es disposaran de forma que no presentin continuïtat elèctrica superficial en el cas
de condensacions de vapor d'aigua.
Arrencadors:
En el cas de les làmpades de vapor de sodi, en el que fan falta en el circuit dispositius
d'arrencada, realitzaran la seva funció en el periode d'encesa, i quedaran fora de servei una vegada la
làmpada hagi entrat en funcionament normal. El conjunt de reactàncies i ignitor no presentarà més
pèrdues que les pròpies de la limitació de corrent i en qualsevol cas no seran superiors a les indicades
per les reactàncies.
S'haurà de justificar que les característiques de l'arrencador s'adapten a les de les làmpades.
Assaigs:
Amb les mostres entregades pel Contractista, el Directer Tècnic, si així ho estima convenient,
podrà realitzar els següents assaigs:
- Assaig de calentament.
- Assaig de protecció contra influències magnètiques.
- Assaig d'estanqueïtat.
- Assaig de sobretensió.
- Assaig de duració.
Prèviament, l'Enginier Directer sol.licitarà certificat d'aquests assaigs realitzats per laboratoris
oficials.
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3.5.9

CABLES

Procedència:
Tan sols s'admetran materials subministrats per una fàbrica de reconeguda solvència.
Característiques:
Seran del tipus U.N.E. VV-l000 amb conductor de coure, aïllament termoplàstic, preferentment clorur
de polivinil, tant en les xarxes de distribució com en les derivacions als punts de llum a l'interior dels suports.
Hauran d'acomplir les normes U.N.E. per aquest tipus de cables i s'exigirà una resistència mínima a
la ruptura a tracció, tant per l'aïllament com per la coberta de 200 Kgs/cm2. conservant el 90 per 100
d'aquest valor després de romandre 120 h. en una estufa amb aire calent a 100º C.
El coure complirà la norma de qualitat U.N.E. - 21011. La rigidesa dielèctrica i la resistència de
l'aïllament compliran amb el "Reglamento Electrotécnico per a Baja Tensión".
A les bobines del cable hi hauran de figurar el nom del fabricant, tipus de cable i secció.
3.5.10 PORTALAMPADES
Els portalàmpades no han de tenir cap part metàl.lica exterior en comunicació elèctrica amb els
conductors.
Estaran provistos de sòlids i amplis contactes elèctrics que permetin el pas del corrent sense
recalentaments perjudicials.
La resistència mecànica serà la suficient per soportar un esforç cinc vegades superior al transmès
per la làmpada.
El dispositiu de subjecció del portalàmpades a la llanterna serà sòlid. Permetrà el fàcil muntatge o
substitució sense necessitat de retirar la llanterna.
Els elements aïllants seran de porcellana o d'esteatita.
3.5.11 CONNEXIONS
En les bases de les llumeres es disposaran caixes aïllants, integrades per una placa de base i una
tapa, ambdues fabricades amb planxa de material plàstic incombustible, per facilitar les connexions.
Les connexions a la xarxa aèria aniran a l'interior de caixes proveïdes de bornes de connexió.
Al seu interior es col.locaran quatre bornes unipolars, cada una d'elles per dos cables de 25 mm2.
Així mateix s'hi col.locaran dos tallacircuits unipolars amb cartutxos d'intensitat acordada amb les làmpades
instal.lades.
Els tallacircuits aniran instal.lats a la tapa de forma, que al retirar-la, quedi el montant sense tensió.
Els cartutxos fusibles seran d'alt poder de ruptura i calibrats per un valor doble del corrent de les làmpades.
Les bornes seran del tipus premafils i es protegiran contra contactes directes.
Les regletes o connexions, no estaran sotmeses a cap esforç de tracció ni tan sols l'originat pel pes
del propi cable.
La connexió es farà alternant les fases, per equilibrar els consums.
De les regletes partirà la línia d'alimentació de la làmpada per l'interior del pal amb cable tipus U.N.E.
VV-l000 de secció adequada i arribarà fins la regleta de connexió de la llumenera.
En les disminucions de secció de línia es disposaran tallacircuits fusibles que limitin les
sobreintensitats màximes que pugui suportar la línia de menor secció.
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Els conductors no hauran d'estar sotmesos a cap esforç mecànic.
3.5.12 ELEMENTS DE COMPROVACIO I PROTECCIO.

Es disposarà un armari de material antixoc col.locat a la vorera i en el lloc previst per l'escomesa,
dotat amb tancament de triple acció i tanca tipus companiia, el qual contindrà:
- Escomesa normalitzada segons Cia. Subministradora.
- Caixa de comandament composada per:
- Interruptor automàtic de tall omnipolar.
- Commutador per encesa manual automàtic, amb posició cero.
- Contacter accionat per interruptor horari.
- Fusibles generals.
- Interruptors magnetotèrmics omnipolars i diferencials per cada línia
de sortida.
- Comptador d'energia activa de doble o triple Lectura, segons esquema
- Comptador d'energia reactiva, si s'escau.
- Rellotge astronòmic.
- Rellotge per l'accionament del comptador de doble lectura.

A l'entrada i sortida dels disjuntors o fusibles de cada fase i circuit existiran punts de
comprovació per possibilitar la connexió d'amperímetres i voltímetres i altres aparells de mesura,
estant els circuits en funcionament.
Tots els aparells del quadre de comandament estaran fabricats per treballar amb tensions de
servei no inferiors a 500 volts.
En el disjuntor, a intervals successius de tres minuts, es faran tres interrupcions del corrent
d'intensitat corresponent a la capacitat de ruptura, i tensió igual a la nominal: no s'hi han d'observar
arcs perllongats, deteriorament en els contactes o avaries en els elements constitutius del disjuntor.
L'elevació de temperatura durant una hora, treballant disjuntors i contacters a la seva intensitat
nominal no podrà excedir de 65º C. sobre l'ambiental.
La construcció ha de ser tal que permeti un mínim de l0.000 maniobres d'obertura i tancament,
sense que es produeixin desgastos excessius.
La sensibilitat de l'interruptor diferencial estarà en consonància amb la resistència de posada a
terra de la instalació, de forma que la tensió de defecte no sigui superior a 24 volts.

En la maniobra d'encesa i apagada s'hi inclourà un commutador rotatiu amb la triple posició de
Manual, Zero o Automàtic. Dins de l'armari s'hi instal.larà un punt de llum mitjançant un portalàmpades
segons el tipus que s'assenyali pels Serveis Tècnics Municipals, i una base d'endoll.
Tot ha d'anar muntat segons esquema normalitzat.

3.5.13 INTERRUPTORS HORARIS

3.5.16 ESTESA DE CABLES.

Els interruptors horaris seran uns dispositius electrònics programables astronòmicament amb
una corba d'encesa i apagada apta per les coordenades geogràfiques de la vila.
Hauran de calcular la corba d'encesa i apagada variable al llarg del ani i permetre la
programació d'una hora d'apagat i una altra d'encesa voluntària que possibiliti, mitjançant una sortida
independent, comandar un sistema d'apagat i encesa parcial, i també un sistema de reducció de fluxe.
Hauran de disposar de la possibilitat de correcció de l'encesa i apagada d'un mínim de 45
minuts, a fi de poder aplicar els criteris d'economia que es considerin oportuns.
Hauran de disposar d'una reserva de funcionament d'almenys 20 hores, sense
subministrament elèctric.
Els interruptors horaris posaran en funcionament els relés per procedir a la connexió o
desconnexió de la instalació.

L'estesa dels cables es farà amb la màxima cura, evitant-se la formació de rebrecs i torcedures, així
com fregadissos que puguin perjudicar-els.
Quan les condicions ho permetin, es farà descendre el cable directament des de la bobina, i si
existissin obstacles, es col.locaran en el fons de la rasa uns rodets, sobre els que s'estendrà el cable.
La xarxa de distribució soterrània discorrerà per l'interior de conductes, disposant-se un sol circuit o
conjunt de cables unipolars a cada conducte.
La xarxa de distribució aèria va grapada directament a la façana o sostinguda per cable d'acer
galvanitzat amb una resistència mínima al trencament de 800 Kgs.
Les grapes a utilitzar seran metàl.liques, galvanitzades i es col.locaran mitjançant tac de plàstic i vis.

3.5.17 RASES PER CABLES.
3.5.14 PRESES DE TERRA.
Es disposarà una piqueta o placa de presa de terra per cada punt de llum ancorat a terra i per
quadre de comandament.
A més a més, per a una major protecció, s'instal.larà al llarg de tota la xarxa subterrànea, cable
de coure despullat de 35 mm2 de secció, que estarà connectat a cadascuna de les piquetes, tal i com
queda especificat en l'art. 3.3.15 sobre les condicions d'Execució.
S'instal.larà una presa de terra que es connectarà a un born incorporat en l'interior del quadre
de comandament i protecció.
3.5.15 QUADRE DE COMANDAMENT
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Les rases tindran les parets verticals, i seran de les dimensions especificades als plànols.
El fons haurà de quedar net de pedres cantelludes i de qualsevol material que pugui daniar el cable
durant l'estesa. En aquest fons es col.locarà una capa de sorra de 5 cms. de gruix sobre la que es
dipositaran els tubulars i a continuació s'estendrà un altra capa de sorra fins arribar a 5 cms. per sobre dels
tubulars.
El rebliment de la rasa es farà tant aviat com sigui possible després d'haver col.locat el cable dins
dels tubulars, eliminant així el risc de desperfectes o d'inundació.
El rebliment es farà amb capes de 20 cms que cobriran totalment l'amplada de la rasa i es piconarà
amb picons vibrants, emprant terres humitejades en la mesura necessària per aconseguir una compactació
del 95 per 100 de l'assaig del próctor modificat.
La profunditat mínima del cable en voreres, serà de 0,60 m.
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3.5.18 CREUAMENTS DE CALÇADA.
Quan els cables hagin d'atravessar una calçada, es farà per l'interior de tubulars de fibrociment
de 15 cms. de diàmetre.
S'haurà de recobrir el tubular per un prisma de formigó en massa per evitar el seu trencament
pel pas dels vehicles per sobre de la calçada.
Durant la seva execució, les rases es protegiran amb planxes d'acer per mantenir la uniformitat
de la rasant de la calçada. Es realitzaran en dos fases en carrers de 6 m. o més d'amplada.

net o té traces d'humitat, es tallarà com a mínim un troç de 10 cms.
Els extrems dels cables enmagatzemats hauran d'encintar-se amb P.V.C. adhesiu, de forma que
s'impedeixi l'entrada d'humitat.
3.5.23 XARXA DE TERRA.
La xarxa de terres acomplirà amb el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" actualment en
vigor, de forma que en cas d'un defecte, la tensió entre el punt en què es produeixi i terra, no superi els 24
volts. De qualsevol forma la resistència del terra no haurà de ser superior a 10 ohms.

3.5.19 BASAMENTS DELS SUPORTS
Adoptaran les mesures especificades en els plànols. L'excavació es farà de forma que les
parets siguin verticals i el fons llis.
El formigó serà del tipus HM-20 i s'hi encastaran els perns d'ancoratge, situant-els mitjançant
una plantilla d'adequada dimensió, de forma que quedin verticals i sobresurtin suficientment per
assegurar l'entrada completa de les femelles de fixació del suport i de les arandel.les corresponents.
A l'interior de la cimentació es col.locaran dos tubulars de 80 mm. per permetre l'entrada i
sortida dels cables.

Tots els elements metàl.lics, soports, baixants, etc. que siguin accesibles manualment, estaran
connectats a la xarxa general de presa de terra que haurà d'efectuar-se amb cable de coure nu de 35 mm2.
de secció i aquests elements, a més, aniran connectats a una pica d'acer de 2 m. de llargada i 16 mm. de φ,
recoberta d'una capa protectora de coure de gruix adequat; o bé a una placa de ferro galvanizat de 2,5 mm.
de gruix, de 0,35 x 0,35 m. de superfície.
En cas de no existir, per raons justificades i d'acord amb la direcció Facultativa xarxa general de
presa de terra, les plaques seran de 2,5 mm.de gruix i de 0,50 x 0,50 m,.
El cable de presa de terra es col.locarà en el fons de la rasa de reblert.
S'instalarà una presa de terra pel quadre de comandament. Es connectarà a una borna incorporada
al seu interior per aquest fi.

3.5.20 COL.LOCACIO DE SUPORTS
Es fixaran a la cimentació amb quatre perns d'ancoratge, als que es cargolaran unes femelles.
La profunditat de la pletina de la base serà en tots els punts, de 0,20 m. per sota de la rasant
de la vorera finalitzada i sempre quedaran per sota del paviment les carteles de reforç de la columna.
Observaran una perfecta verticalitat i alineació i durant el seu transport i muntatge s'evitaran
cops i rascades que poguessin fer saltar la capa galvanitzada.
3.5.21 COL.LOCACIO DE LLUMENERES
Les llumeneres es fixaran als suports per mitjà d'elements de plena garantia i es col.locaran de
manera uniforme.
Les connexions es faran per mitjà de cargols de pressió, prohibint-se la unió directa de fils.
Les llumeneres es montaran de forma que no sofreixin esforços que puguin produïr el seu
trencament o escurçar la seva vida útil.
3.5.22 EMPALMES I DERIVACIONS
Els empalmes i derivacions es realitzaran en caixes que continguin bornes i s'efectuaran amb
la màxima cura a fi de que, tant mecànica com elèctricament responguin a iguals mesures de
seguretat que la resta de la línia.
Caixes de derivació: Seran del tipus que s'assenyalin pels Serveis Tècnics Municipals i d'unes
dimensions no inferiors a 150 x 100 mm.
Al preparar els conductors per a l'empalme es deixarà l'aïllament precís en cada cas i el
conductor descobert estarà net, evitant que es danii durant l'operació.
En el cas de que, al començar els treballs, s'observi que l'extremitat del cable a derivar no està
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3.5.24 MUNTATGE DE CONDUCTORS
El muntatge s'efectuarà per personal especialitzat.
Tots els conductors es col.locaran de forma que puguin ser fàcilment revisats, fins i tot en el cas
d'ésser empotrats o soterrats.
Cablejat: A les façanes es tindrà cura de mantenir l'horitzontalitat, adaptant els cables a cornises i
arestes de forma que es disimuli al màxim tot el conjunt.
La seva fixació es farà mitjançant grapes apropiades i amb una separació no superior a 30 cm.
S'evitarà atravessar cables per façanes de marbre. Si es dóna aquest cas s'estudiarà una sol.lució
adequada, d'acord amb la direcció de l'obra.
Es posarà especial cura amb les connexions.
La rigidesa dielèctrica de la instal.lació en el seu conjunt haurà de ser tal, que durant un minut
resisteixi una tensió de prova de 2 * V + 1000 volts, a freqüència industrial, essent V la tensió nominal de la
instal.lació.
Baixants: es realitzaran mitjançant tub rectangular galvanizat de 60 x 30 mm. amb suports de fixació i
cargol incorporat, per la connexió del cable de terra, segons croquis.
La fixació s'adaptarà a les façanes; on existeixin sòcols, s'empotrarà en el tram corresponent,
rematant el rejuntat amb el material apropiat per cada cas.
En sòcols de pedra, marbre o material artificial on no sigui possible l'empotrament, es faran servir
tubs rectangulars. Si no fos possible el seu ús, poden utilitzar-se tubs cilíndrics galvanitzats (tipus aigua), de
1 i 1/2" de diàmetre, acoblats al sòcol mitjançant corbat en fred. Qualsevol problema que es presenti, el
resoldrà la Direcció de l'obra.
La part superior es rematarà per un segellat amb maniguet retràctil.
Pericons: els pericons s'ajustaran a les mesures exigides en els croquis adjunts; tindran un marc i
una tapa de fosa amb la inscripció E.P. (Enllumenat Públic).
En el cas d'instal.lacions soterrades, els conductes que finalitzin en el quadre es remataran segellats
per evitar la penetració de la humitat.
Plec de Condicions Generals
Pàgina 57 de 65

Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Servei de Projectes i Obres

3.5.32 COMPROVACIO DE LA POSADA A TERRA
3.5.25 OPERACIONS FINALS DE LA REALITZACIO DEL PROJECTE
El quadre i els punts de llum es numeraran segons l'ordre que figurin en el plànol de la zona
instal.lada que es subministrarà en cada cas.
Una vegada posada en servei la nova instal.lació es desmuntarà la instal.lació substituida,
retirant llumeneres, suports, columnes, pals, quadres, línies i tots els elements restants, deixant les
parets i els paviments en el seu estat inicial. La retirada s'efectuarà en un termini inferior a 15 dies
després de la posada en servei de la instal.lació.
3.5.26 PROVES DE CAIGUDA DE TENSIO
Amb tots els punts de llum en servei es mesurarà la caiguda de tensió entre l'escomesa del
quadre de comandament i en els extrems dels diversos ramals. La caiguda de tensió mesurada a cada
ramal no serà superior al 3 per l00 de l'existent al quadre de comandament.
3.5.27 PROVES D'AïLLAMENT
L'assaig d'aïllament es realitzarà per cada un dels conductors actius amb relació al neutre
posat a terra, o entre conductors actius aïllats, separant tots els receptors i mantenint connectats els
interruptors i fusibles.
3.5.28 COMPROVACIO DE PROTECCIONS.
Es comprovarà que la intensitat nominal dels diversos fusibles o disjuntors automàtics sigui
igual o inferior al valor de la intensitat màxima de servei del conductor protegit.

S'ha de comprovar que la tensió de defecte en qualsevol punt accesible de la instal.lació no sigui
superior a 24 volts.
3.5.33 MESURES DE LA IL.LUMINACIO
La comprovació del nivell mig de la intensitat d'il.luminació es verificarà passats 30 dies de
funcionament de les instal.lacions. L'amidament es farà en una zona de la calçada compresa entre dos punts
de llum consecutius a una mateixa banda si aquestes estan situades a portell ("tresbolillo") i entre tres en cas
d'estar aparellats o disposats unilateralment. Per escollir la zona on es faci la mesura es procurarà que la
distància entre llumeneres sigui el més semblant possible a la separació mitja. En les hores en que no
destorbi el tràfec es dividirà la zona en quadrats, mesurant-se la il.luminància horitzontal a cada vèrtex, a
nivell de terra, prenent les mesures necessàries per evitar que la interferència de llumeneres que no siguin
objecte de les proves. Els valors obtinguts, multiplicats pel factor de conservació, es grafiaran en un plànol,
que s'inclourà com a annex a l'acta de proves. La tensió en el quadre de comandament durant el
mesurament haurà de ser la nominal.
El luxòmetre utilizat haurà d'haver estat contrastat, com a màxim, 18 mesos abans del mesurament;
la cèl.lula fotoelèctrica es mantindrà perfectament horitzontal.
Als dotze mesos de la recepció provisional es mesurarà una altra vegada el nivell mig d'il.luminació,
que en cap cas podrà ésser inferior al 90 per l00 de l'obtingut en la mesura inicial. Abans de procedir a fer
aquesta operació s'autoritzarà a l'adjudicatari a efectuar una neteja d'aparells i reflectors i a substituir les
làmpades per altres de noves, sempre que aquesta substitució es faci 30 dies abans de la mesura; aquests
treballs de preparació aniran a càrrec de l'adjudicatari. Es definirà com il.luminació mitja el quocient resultant
de sumar les il.luminacions mesurades en punts d'una quadrícula regular i dividir pel nom de punts presos en
consideració.
Es considera com uniformitat mitja la relació entre la il.luminància registrada en el punt de mínima
il.luminació i la il.luminància mitja definida en el paràgraf anterior.
Els valors obtinguts en aquestes comprovacions hauran d'ésser, com a mínim, iguals als valors
assenyalats en el projecte.

3.5.29 COMPROVACIO DE CONNEXIONS.
3.6

MOBILIARI URBA, JARDINERIA, REG I AIGÜES

Es comprovarà que les connexions dels conductors estiguin realitzades amb seguretat, siguin
duradores i no s'escalfin anormalment.
3.6.1
3.5.30 COMPROVACIO DE L'EQUILIBRI ENTRE FASES
Es mesuraran les intensitats en cada una de les fases, i s'exigirà el màxim equilibri possible.
3.5.31 IDENTIFICACIO DE CONDUCTORS I NEUTRE
S'ha de comprovar que en el quadre de comandament i en tots els punts en què es realitzin
connexions, siguin identificables pel seu color les diferents fases i el neutre.
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HIDRANTS ( BOQUES D'INCENDI )

Es defineix com la columna d'aigua exterior, connectada a la xarxa d'aigua i que serveix per
connectar les mànegues dels bombers en cas d'incendi.
La seva posició està grafiada als plànols del Projecte o indicada per la direcció facultativa.
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base, i connectada a la xarxa d'alimentació.
La vàlvula de tancament i les unions ha de ser estanques a la pressió de treball.
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.
Amidament i abonament
Es mesurarà i s’abonarà per unitats (ut) realment col.locades.
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3.6.2

AIGUA DE REG

Es considera aigua de reg l'element líquid emprat per hidratar material vegetal per a un bon
desenvolupament.
Condicions generals
L'aigua de reg ha de procedir de la xarxa pública d'aquest municipi. Si tingués un altre origen
s'hauria de comunicar a la Direcció Tècnica de l'obra.
Amidament i abonament
No es farà cap amidament ni abonament de l'aigua emprada, encara que l'origen sigui de fora
de la xarxa pública d'aquest municipi.
3.6.3

TERRA VEGETAL

S'anomena terra vegetal la capa superficial del sòl fins a arribar a una fondària de 20-40 cm i
que reuneixi bones condicions per a ser plantada o sembrada.
Condicions generals
S'utilitzaran en la preparació del substrat per a arbres, palmeres i arbusts. Ha d'estar neta de
males herbes, plagues i malalties.
Amidament i abonament
L’amidament i abonament de la terra vegetal cal fer-lo per metres cúbics (m3) realment
estesos, mesurats en replegues a una vegada estesos. També es pot fer per metres quadrats (m2) de
superfícies cobertes amb un determinat gruix, segons el que estableixi el quadre de preus núm. 1 del
Projecte.

3.6.4

ARBRES

Vegetal lleniós, que arriba a 5 m d'alçària o més, no es ramifica generalment des de la base i
posseeix una tija principal, anomenada tronc.
Continguts i formes de conreu
Arrel nua :
S'entén per arrel nua els arbres subministrats amb el sistema radical net, sense adherències
de terra o substrat.
Xarxa :
S'entén per planta conreada i subministrada amb xarxa aquella que s'ha conreat al camp amb
testos de reixa de material plàstic, tipus polipropilè, per a la contenció del sistema radicular, i
que es subministra amb la reixa.
Pa de terra :
S'entén per pa de terra o mota el conjunt del sistema radical i la terra que s'hi troba íntimament
relacionada. cal arrencar les plantes amb cura, tallant terra i arrels amb un tall net i amb
precaució que no es disgregui.
El pa de terra s'ha de presentar lligat amb una xarxa metàl.lica de ferro no galvanitzat. En
casos específics es realitzarà amb xarxa i escaiola.
En d'altres condicions també podran anar recoberts amb palla o molsa i lligades amb arpilleres
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de jute.
Continguts i testos :
Recipients de forma troncocònica invertida de material plàstic, ceràmic, de fusta i d'altres. es
classifiquen i es denominen pel diàmetre superior. S'entén per planta amb contingutr aquella que ha
estat conreada o desenvolupada, pel cap baix, un ani abans de plantar-la, en contingutr, dins del
qual es transporta fins al lloc de plantació.
Transport
a) S'ha de fer una bona planificació del transport dels arbres : ha de ser com més ràpid millor, per
minvar els efectes que aquesta operació pugui produir als arbres.
b) Els arbres s'han de subministrar dins de l'obra amb vehicles oberts, degudament immobilitzats i
recoberts amb un material de protecció per evitar possibles cops, deshidratació, ferides, etc.
c) Cal tenir una cura especial amb aquells arbres que necessitin unes condicions de transport
diferents a causa de les característiques pròpies de creixement.
d) Els camions han de disposar d'un tendal per evitar una dessecació excessiva o qualsevol altre
dani produït per inclemències climatològiques.
e) Cal fer totes aquestes operacions amb la màxima cura, ja que es tracta d'éssers vius.
Obertura i rebliment de clots
a) L'obertura de clots per a plantar arbres s'ha de fer en la primera intervenció amb màquina i
després cal perfilar manualment les dimensions exigides en el projecte.
b) Les dimensions mínimes dels clots de plantació per a arbres han de ser de dues vegades el
diàmetre de les arrels o pa de terra en sentit horitzontal i una vegada i mtja la fondària en sentit vertical. Per
a arbres d'alineació s'ha de fer un desfonament proporcional a tota la superfície de l'escossell. Han de tenir
una superfície mínima d'1 m2.
c) Els clots i les rases s'han d'obrir amb la màxima antelació per afavorir la meteorització del sòl.
d) En cas d'arbres d'arrel nua, sempre cal substituir tota la terra del clot per terra fèrtil.
Si l'arbre és presentat amb contingutr, regiran les directrius establertes per la direcció facultativa.
e) Depenent de les característiques del sòl on hagin d'anar els arbres, cal dur a terme les tasques
següents :
- S'utilitzarà la terra directament del clot obert si el material és homogeni i adient per al desenvolupament
radicular.
- es barrejarà amb terra fèrtil i s'abonarà si el material és homogeni i mitjanament adient per al
desenvolupament radicular. La terra excavada s'haurà de portar a l'abocador.
f) El material sobrant de la plantació (contingutrs, xarxes de plàstic, arpilleres, bosses de plàstic, etc.) que
quedi a l'obra un cop realitzada la plantació l'ha de retirar la mateixa empresa adjudicatària a l'abocador
autoritzat.
Substrats per a arbres :
- Composició física :
. Sorra grollera : 75 - 80 %
. Llim i argila : 20 - 25 %
. Carbonat càlcic : < 10 %
. Humus : 10 - 15 %
- Granulometria : cap element superior a un centímetre i mig (1.5 cm); de vint a vint-i-cinc per cent
d'elements entre dos i deu mil.límetre (2-10 mm).
- Composició química, percentatges químics :
. Nitrògen : tres per mil ( 3 per 1000)
. Fósfor total : 250 p.p.m.
. Potassi : 120 p.p.m.
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. Relació C/N aprox. 10
. Continguts en clorurs inferiors a 138 p.p.m.
. pH entre 6 - 7.
Condicions generals
a) Els arbres subministrats han de disposar d'un sistema radical en què s'hagin desenvolupat
prou les arrels per establir el més aviat possible un equilibri amb la part aèria.
b) Les arrels dels arbres subministrats a arrel nua no han d'estar malmeses, sinó presentar talls
nets i sense ferides.
Han de tenir un copiós sistema radicular secundari que els permeti viure en els primers estadis
vegetatius. No han de presentar arrels mortes, bé per dessecació, per falta d'humitat o bé per defecte
de gelades, com tampoc símptomes de podriment.
c) Les motes han de complir les dimensions adequades a cada cas. Han de tenir prou teixit
radicular per aconseguir l'adherència del volum necessari de terra, per la qual cosa aquesta haurà de
ser de textura mitjana. El tronc de l'arbre ha d'estar unit a la terra de forma rígida sense permetre
moviments que puguin airejar les arrels.
d) Els contingutrs cal que estiguin nets de vegetació espontània per no contaminar zones
limítrofes. Cal tenir una cura especial amb la presència de grama.
e) Els arbres no poden presentar mancances vitamíniques que es podrien traduir en
creixements anormals tant per defecte com per excés de desenvolupament. Es rebutjaran tots aquells
que presentin símptomes de mancances nutricionals. Concretament es controlaran els abonats
nitrogenats excessius que puguin donar lloc a arbres amb desenvolupaments vegetatius excessius i
una mala adaptació posterior.
f) Es rebutjaran els arbres amb ramificacions defoliades, poc ramificades o mal formades.
g) Aquelles espècies que per les seves característiques no puguin ser adquirides amb el
calibre exigit es tutoraran convenientment.
Controls de rebuig
a) Els arbres que hagin estat col.locats en contingutrs han d'haver homogeneïtzat el pa de terra
antic amb el nou, formant un conjunt. Es rebutjaran els arbres en que la massa radicular no ompli la
totalitat del contingut. També es rebutjaran aquelles partides d'arbres envellides en què el substrat
estigui esgotat i la planta, desproporcionada. No s'admetran arbres que presentin les arrels amb
espiralitzacions lignificades, sobretot quan es trobin al coll de l'arrel o a l'arrel principal indicant una
proporció inadequada. Les arrels no han de sortir mai del contingutr, cosa que indicaria que la planta
s'hauria alimentat amb la terra del viver. Els arbres s'han d'haver col.locat al contingutr pel cap baix
durant un ani, com a fase prèvia a la plantació posterior.
b) Es rebutjaran els arbres que en qualsevol dels òrgans o a la fusta pateixin (o puguin ser
portadors de) plagues o malalties. Es tindrà una cura especial a la presència de fongs.
c) Es rbutjaran arbres que durant el transport o la càrrega hagin sofert maltractaments amb el
trencament de brancatge, troncs o pa de terra consegüent. També es rebutjaran aquells que hagin
patit fortes sequeres i presentin pansiment de fulles i tiges.
d) Tots els arbres han de complir la forma i la mida especificada i es rebutjaran els que no ho
compleixin. També es rebutjaran aquells que, malgrat tenir les mides i la forma especificades, hagin
tingut creixement desproporcionat a causa de trctaments especials, adobaments excessius o els que
s'hagin conreat sense l'espaiament necessari.
e) Es rebutjaran els arbres escaiolats que tinguin l'escaiola parceilment trencada o amb gruixos
excessius. Tampoc s'admetran els que tinguin tota l'escaiola fresca ni els que escaniin el coll de la
planta. El pa de terra ha d'estar perfectament format, sense esquerdes que denotin sequera o amb
sortida de nombroses arrels. es rebutjaran, tant amb pa de terra com escaiola, aquells arbres en que el
tronc es bellugui sobre la base. Es rebutjaran els arbres en què el pa de terra s'esmicoli pel fet de no
tenir un bon arrelament. De la mateixa manera es rebutjaran els de contingutr que tinguin massa arrels
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principals fora, que facin intuir que la planta ha estat visquent del terreny on ha estat assentada. En el cas de
l'arrel nua, es rebutjaran els que presentin talls mal fets i en general, podriment, deshidratacions, etc.
f) Els arbres no han de presentar ferides ni en el,tronc ni en el brancatge, bé siguin d'origen mecànic
o patògen. Es rebutjaran aquells arbres que no s'hagin protegit un cop realitzada la plantació i hagin patit
cops o ferides a l'escorça de vehicles, de maquinària de la contractació o per accions de tipus laboral.
L'empresa adjudicatària haurà de substituir els arbres malmesos.
g) Es rebutjaran els arbres que presentin símptomes deguts a un excés de salinitat procedent tant de
l'aigua de reg com del sòl. També es rebutjaran els que presentin mancances fisiològiques per blocig
d'oligoelements o deficiències.
h) Es rebutjaran els arbres víctimes del vandalisme.
Amidament i abonament :
Els arbres es mesuraran i s'abonaran per unitats, segons es detalla a la partida d'obra corresponent.
El preu inclou l'excavació manual del sot, el transport de tota la terra a l'abocador, i l'aportació de terra franco
sorrenca adobada.
3.6.5

OBERTURA DE SOTS

Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l'excavació de cavitats més o menys prismàtiques i
d'una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta puguin col.locar-se sense
doblegar, especialment l'eix principal, o bé càpiga folgadament la mota.
Execució de les obres
El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no podrà iniciar-se
l'obertura de sots sense aprovació prèvia del replanteig per part de la direccció.
El treball d'obertura ha de realitzar-se amb el sòl humit, donat que així la consistència del sòl és
menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d'aconseguir una bona
meteorització dels sots.
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies de ser utilitzades al
replè dels sots, a l'hora d'efectuar-se la plantació, serà necessari el transport a l'abocador.
La terra treta, de bona qualitat, ha de col.locarse propera al sot, a sotavent, i sobretot si aquest es
troba en un talús, per la part inferior, amb la finalitat de que els vents o les aigües no omplin de bell nou el
sot amb la terra que s'ha tret.
Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar i, segons vingui preparada, amb
mota o amb arrel despullada, essent les següents:
- Per arbres de més de tres metres (3 m) d'alçada amb mota: 1,00x1,00x1,00 m
- Per a frondoses de tres (3) sabes a rel despullada : 0,80x0,80x0,80 m.
- Per a arbres i arbusts compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2m) amb mota:
0,60x0,60x0,60 m.
- La resta de les plantes, exceptuant cespitoses : 0,30x0,30x0,30 m.
Quan les condicions ecològiques siguin tals que no es necessiti incrementar la capacitat de camp,
poden reduir-se les dimensions abans especificades, o fins i tot es podrà utilitzar el plantamon, si així ho
autoritza la direcció d'Obra.
Per a la plantació de les espècies cespitoses s'utilitzarà el punxó o el borró.
3.6.6

TRANSPLANTAMENT
Es defineix com el fet de tornar a plantar una planta o un arbre, en un altre lloc del barri o als vivers
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de l'Ajuntament.

3.6.8

Execució de les obres
Es desplantarà tenint en compte no fent mal a la planta o arbre, tant al tronc com sobretot les
arrels, es farà manualment. Transportant-la amb molta cura, la plantada es realitzarà tal com queda
descrita en el paràgraf anterior.

Es defineix com la xarxa formada amb tubs de fosa dúctil o polietilè que constitueix la conducció
d'aigua, estant aquesta soterrada, i els elements accessoris especials de les conduccions tals com vàlvules,
comportes, ventoses, etc.
Les canonades seran de les característiques assenyalades en els plànols i tant ells com els elements
necessaris per al seu muntatge s'ajustaran al previst en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a
Canonades d'abastament d'Aigua del Ministeri d'Obres Públiques, del que es fa un resum :
Els tubs hauran de presentar interiorment una superficie regular i llisa, sense protuberàncies ni
esvorancs. A la zona d'unió també complirà aquestes condicions la superfície exterior del tub.
Els gruixos efectius no hauran de ser inferiors a vuit mil.límetres (8 mm). Seran tals que el coeficient
de seguretat entre la pressió normalitzada marcada al tub i la pressió de ruptura per pressió interna sigui al
menys igual a dos (2).
Les longituds útils dels tubs no seran inferiors a tres metres (3 m) per a diàmetres menors a cent
mil.límetres (100 mm) i a quatre metres (4 m) per als diàmetres superiors. Aquestes longituds es podran
rebaixar per a acoblaments, connexions, etc.
Totes les vàlvules estaran previstes per a una pressió nominal de 10 Kg/cm2.
Les vàlvules portaran, per tal de muntar-les a la canonada, brides perforades a PN10, segons la
norma UNE 19153.
L'elastòmer serà innocu enfront de l'aigua.
En cas que l'eix de subjecció del disc no sigui continu, s'haurà de complir, com a mínim, el que
disposa la Norma AWWA C-504 quant a la profunditat de la inserció en cos i disc.
El desmultiplicador per a accionament de la vàlvula haurà de subministrar, a cabal constant al voltant,
un cabal creixent a les proximitats de la tanca, que n'asseguri l'estanqueïtat i disminueixi la pressió per cop
d'ariet.
Pel que fa a la resistència mecànica del desmultiplicador, és preferible que sigui del tipus cargolfemella, accionant un sistema del tipus biela-maneta per tal d'aconseguir un gir a 90 graus.
El sentit de gir per a la tanca serà el de les agulles del rellotge.
Assaigs :
Es faran les següents comprovacions a fàbrica :
- Examen visual de l'aspecte general dels tubs per comprovar si compleixen les condicions generals
indicades en l'esmentat Plec.
- Comprovació de dimensions, gruixos i rectitud dels tubs.
- Proves d'estanquitat de tots els tubs a la pressió normalitzada que serà el doble de la pressió de
treball.
- Proves de ruptura a pressió hidràulica interna d'un tub de cada lot de dos-cents (200) tubs.
Si ho exigeix el Director de les obres es faran les següents proves a un tub de cada lot de dos-cents
(200) tubs :
- Prova de resistència a la flexió longitudinal.
- Prova de resistència al xoc.
- Prova de resistència a la flexió transversal.
- Prova de resistència a la tracció simple.
- Prova de resistència a la compressió.
- Prova de resitència a l'aixafament.
- Prova d'impermeabilització sotmetent les peces a una pressió interior de cinc metres (5 m) d'aigua,
no perdent-se més d'un litre per hora i metre lineal (1 l.h/ml).
Tots els assaigs indicats es faran d'acord amb l'esmentat "Plec de Prescripcions Tècniques Generals
per a Canonades d'abastament d'aigua" del M.O.P.U.

Amidament i abonament
Es mesurarà i s’abonarà per unitats ( ut).

3.6.7

XARXA ABASTAMENT D'AIGUA

Abastament d'aigües
El contractista executarà les obres i emprarà el material d'acord amb el Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua (Ministeri d'Obres Públiques, 1974), i amb
la normativa de la Companyia subministradora d'aigua.
Els treballs comporten l'obertura de rases, estesa dels llits de sorra, instal.lació de les
conduccions amb tots els elements i accessoris necessaris per tal de configurar la xarxa dibuixada als
plànols, i rebliment i compactació de rases.
Per a l'accionament de les vàlvules s'utilitzaran trampillons, amb els quals no serà necessària la
construcció d'arquetes.
Condicions dels materials
Les conduccions seran tubs de fosa dúctil amb una adequada resistència al desgast i a la
corrossió. Les caracteristiques mecàniques seran les següents : LE = 300 MPa, Rn = 420 MPa.
L'allargament mínim serà del 10 % per DN < 1000 i del 7 % per DN > 1000.
Les canonades, juntes i peces especials seran del tipus i característiques emprades
normalment i acceptades per la Companiia subministradora com a futura responsable de la
conservació i explotació del servei.
Proves i recepcions
En la fase pèvia d'aceptació dels materials, caldrà comprovar el timbratge de les canonades i
peces especials que han d'especificar la marca del fabricant, l'ani de fabricació, el diàmetre interior i la
norma de fabricació. Així mateix, s'han de comprovar els resultats de les proves en fàbrica de les
diferents canonades i peces,tal com s'especifica en el Plec de Condicions Generals per a canonades
d'abastament d'aigües del Ministeri d'Obres Públiques de 1974.
Es farà un control d'anivellament i del gruix de sorra necessari per assentar-hi les canonades.
Així mateix, cal comprovar el gruix de proteccó de sorra, evitant que quedin situats a distàncies
inferiors a les mínimes reglamentàries.
Abans de fer la recepció de la xarxa d'aigües i en presència d'un representant de la Companyia
subministradora, s'efectuaran les proves de pressió interna i d'estanqueïtat sobre trams de canonada
muntada, tal i com indica el Plec de Condicions del Ministeri d'Obres Públiques ja referit.
Les proves esmentades es faran després d'haver muntat i protegit les canonades, però abans
de reblir totalment les rases, de manera que lesa juntes quedin vistes i puguin veure-s'hi les possibles
fuites.

CANALITZACIO D'AIGUA PER AL REG

Col.locació :
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La col.locació dels tubs complirà les normes del Plec de Prescripcions Tècniques per a
canonades d'abastament d'aigua, del que es transcriuen les fonamentals :
Els tubs baixaran a la rasa amb precaució, emprant els elements adequats segons el seu pes i
longitud. Un cop al fons de la rasa, s'examinaran aquests per a cercionar-se que el seu interior estigui
lliure de sorra, pedres, etc., i es realitzarà el seu centrat i perfecte alineació; aconseguit això es
procedirà a falcar-los i acordar-los amb una mica de material de reblert per a impedir el seu moviment.
Cada tub haurà de centrar-se amb els adjacents; en cas de rases amb inclinacions superiors al
deu per cent (10 %), la canonada es col.locarà en sentit ascendent.
Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua esgotant amb bombes o deixant
desguassos a l'excavació.
En general no es col.locaran més de cent metres (100 m) de canonada sense procedir al
reblert, al menys parcial per a evitar la possible flotació dels tubs en cas d'inundació de la rasa i per a
protegir-els de cops.
Col.locada la canonada i revisada pel Director de l'obra, podrà ser tapada seguint les normes
de l'Art. 4.11, però deixant al descobert les unions fins que hagi estat sotmesa a la pressió hidràulica i
comprovada la impermeabilitat de les juntes.
Les juntes dels tubs seran les homologades pel fabricant i hauran de complir les
determinacions recollides a la norma pr EN 13.476.
Mesurament i abonament
Es mesurarà i s’abonarà per metres lineals (ml) realment col.locats, s'inclou les pèrdues de
material com a conseqüència dels retalls, i la repercussió de les peces especials. El preu inclou tots
els materials i treballs necessaris per a una correcta col·locació del tub.
Els preus de compra i subministrament inclouen el transport fins a peu d'obra dels materials i la
seva descàrrega.
Els preus de muntatge i col.locació comprenen les despeses ocasionades pels enllaços
provisionals i definitius que hagin de realitzar-se amb canonades existents i les proves indicades en el
present Plec.
L'amidament de les conduccions s'efectuarà directament en obra sobre l'eix de les mateixes,
descomptant l'espai ocupat per les vàlvules i demés accessoris que siguin d'abonament per separat.
Els elements accessoris especials de les conduccions tals com vàlvules, comportes, ventoses,
etc., s'amidaran i s’abonaran per unitats (Ut) realment col.locades, incloent les juntes i peces d'unió a
les canonades entre les que estan situades, així com la seva col.locació, pintura i proves necessàries.

3.6.9

COL.LOCACIÓ DE LES CONDUCCIONS D’AIGUA I SANEJAMENT

Generalitats
Hom defineix com col.locació de conduccions de aigua i sanejament a les operacions
necessàries per a col.locar a l’interior de les rases les canonades de formigó precomprimit, fibrociment,
formigó armat, formigó porós i fosa que constitueixen les conduccions d’aigua, sanejament i tubs de
drenatge. Les operacions a efectuar són:
- col.locació dels tubs
- execució de les juntes
- proves
Col.locació dels tubs
La col.locació complirà les normes del Plec de Prescripcions tècniques per a canonades
d’abastament d’aigua. Transcribim les normes fonamentals.
Els tubs es baixaràn a la rasa amb precaució, emprant els elements adequats segons el seu
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pes i longitud. Un cop els tubs estiguin al fons de la rasa s’examinaran aquests per a cerciorar-se que el seu
interior estigui lliure de sorra, pedres, etc... i es realitzarà el seu centrat i perfecte alineació, aconseguit això
es procedirà a falcar-los i acordar-los amb una mica de material reblert per a impedir els seus moviments.
Cada tub haurà de centrar-se amb els adjacents; en cas de rases amb inclinacions superiors al 10%
la canonada es col.locarà en sentit ascendent. Les canonades i rases es mantindran lliures d’aigua esgotant
amb bombes o deixant desguassos a l’excavació.
En general no es col.locaran més de cent metres de canonada sense procedir al reblert, al menys
parcial per a evitar la possible flotació dels tubs en cas d’inundació de la rasa i per protegir-los dels cops.
Col.locada la canonada i revisada per l’Enginyer Director podrà ser tapada però deixant al descobert
les unions fins que hagi estat sotmesa a la pressió hidràulica i comprovada la impermeabilitat de les juntes
Proves
Són preceptives les següents proves de la canonada de pressió instal.lada a la rasa. Per això el
contractista proporcionarà tots els elements necessaris per a efectuar aquesta prova, així com el personal
necessari.
Prova de pressió interior
Entretant avança el muntatge de la canonada es procedirà a proves parcials a pressió interna per
trams de longitud fixada per l’Enginyer Director. Com a norma general, es recomana que tinguin una longitud
aproximada als 500 m, però al tram escollit la diferència de cotes entre el punt de la rasant més baixa i el
punt de la rasant més alta no excedirà del 10% de la pressió de prova.
Abans de començar la prova, han d’estar col.locats a la seva posició definitiva tots els accesoris de la
canalització; la rasa pot estar parcialment reblerta, deixant almenys les juntes descobertes. Hom començarà
a omplir lentament d’aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots els elements que puguin donar
sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant després i successivament de baix a dalt un cop s’hagi comprovat
que no existeix aire a la conducció. A ser possible, el tram es començarà a omplir per la part baixa, amb la
qual cosa es facilitarà l’expulsió de l’aire per la part alta. Si aixó no fos possible , l’ompliment es farà encara
més lentament per a evitar que resti aire a la canonada.
En el punt més alt es col.locarà una aixeta de purga per a expulsió de l’aire i per a comprovar que tot
l’interior del tram a provar es troba comunicat de la forma deguda.
La bomba per a la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica però en aquest últim cas haurà
d’estar provista de claus de descàrrega o elements apropiats per a poder regular l’augment de pressió amb
tota lentitut. Hom disposarà en el punt més baix de la canonada a assajar i estarà provista de dos
manòmetres dels quals un d’ells serà proporcionat per l’Enginyer Director, prèviament comprovat per ell.
Els punts extrems del tram a provar es tancaran convenientment amb peces especials que
s’apuntalaran per a evitar lliscaments entre les mateixes o fuites d’aigua, i que han de ser facilment
desmuntables per a poder continuar el muntage de la canonada. Hom comprovarà cuidadosament que les
claus intermitjes en el tram en prova, d’existir, es trobin ben obertes.
Els canvis de direcció, peces especials, etc... hauran d’estar anclades i les seves fàbriques
fraiguades suficientment. la pressió interior en prova en rasa de la conducció serà tal que s’aconsegueixi dos
vegades la pressió màxima de treball. Hom estendrà com a tal, la estàtica de la xarxa.
La prova durarà trenta minuts i hom considerarà satisfactoria qua durant aquest temps el manòmetre
no acusi un descens superior a p/5 essent p la pressió de prova en rasa en atmosferes. Quan el descens del
manòmetre sigui superior es corregiràn els defectes observats examinant i corregint les juntes que perdin
aigua, canviant si es precís algun tub de forma que al final s’aconsegueixi que el descens de pressió no
superi el previst.
Prova d’estanquitat
Després d’haver-se completat satisfactoriament la prova de pressió, haurà de realitzar-se una
d’estanquitat. L’Enginyer Director podrà subministrar els manòmetres o comprovar els subministres pel
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contractista.
La pressió de prova d’estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi a la canonada a la
qual pertany el tram en prova amb identitat de carcterístiques. La pèrdua hom la defineix com la
quantitat d’aigua que deu subministrar-se amb un bombí tarat dins la canonada de forma que es
mantingui la pressió de prova d’estanqueïtat, després d’haver omplert la canonada d’aigua i haver-se
expulsat l’aire.
La durada de la prova d’estanqueïtat serà de dues hores i la pèrdua en aquest temps serà
inferior a :
V= K x L x D
éssent:
V= pèrdua total de la prova en litres
L= longitud del tram de prova en metres
D= diàmetre interior en metres
Tot i així si les pèrdues fixades són sobrepassades el contractista a les seves expenses
repassarà totes les juntes i tubs defectuosos; així mateix ve obligat a reparar aquelles juntes que
acusin pèrdues apreciables, encara quan el total sigui inferior a l’admisible. A les conduccions de
sanejament serà suficient omplir els tubs d’aigua per trams i observar les juntes de la canonada
d’aigua descoberta. El contractista vindrà obligat a substituir qualsevol tram de canonada o accesoris
en el qual s’hagi observat defectes o esquerdes o pèrdues d’aigua.
Muntage de la canonada de fosa
A continuació es detallen les especificacions que cal tenir en compte per al muntatge de
canonades de fosa dúctil amb junta automàtica flexible i junta esprés o standard.
Muntage de la junta automàtica flexible
1- Netejar perfectament l’interior de l’endoll, de forma especial l’allotjament per l’anell de goma,
i untar amb pasta lubrificant exclusiva per a aquest ús. No s’admetrà l’ús d’altres productes com ara
greixos,sabons, etc...
2- Introduïr l’anell de goma al seu allotjament amb els llavis adreçats cap al fons de l’endoll
3- Untar amb pasta lubrificants la superficie interior de l’anell i l’extrem llis del tub.
4- Marcar a la part llisa del tub una referència a una distància de l’extrem igual a la fondària de
l’endoll disminuïda en un centímetre.
5- Encarar l’extrem llis del tub amb l’endoll del següent i feu-lo penetrar fins a la referència
marcada; cal no sobrepassar aquesta posició per a evitar contactes de metall amb metall, fet que
restaria flexibilitat a la junta.
El muntatge es realitzarà fent ús de dispositius senzills de palanca, per cadena o cable de
tractel.
Tallat dels tubs
Per tal d’obtenir talls perfectes cal emprar estris tallatubs amb fulles especials o màquines de
disc. Si s’ha d’empalmar l’extrem tallat amb un altre tub del mateix tipus, caldrà eixamfranar-lo
prèviament amb una llima o bé amb aparells adequats per tal de no perjudicar l’anell de goma de la
junta automàtica flexible.
No cal realitzar aquesta operació si l’extrem tallat del tub s’ha d’empalmar amb una peça
especial de junat exprés.
Arrodoniment del tubs tallats
Els talls realitzats en tubs de diàmetre Ø400 mm i superiors a una certa distància de l’extrem
llis, presenten a vegades una lleugera ovalització. En cas que aquesta sigui apreciable, cal suprimir-la
abans del muntatge per tal d’aconseguir un ajust correcte de l’extrem tallat, dins de l’endoll d’un altre
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tub o d’una peça especial.
Per tal de dur a terme aquesta operació és convenient l’ús del següent equip:
- un polipast de cable
- un suport de polipast amb corró cable-guia
- una sabata amb dos corrons cable guia
És preferible afectuar l’operació d’arrodoniment del tub tallat fora de la rasa. Les instruccions a seguir
són les següents:
1- verifiqueu que el tall del tub estigui ben fet i comproveu si s’ha efectuat l’enxamframent del tall, en
cas que l’extrem tallat hagi de ser introduït dins de l’endoll d’un altre tub amb la Junta Automàtica flexible.
2- Munteu el polipast sobre el suport
3- Un cop situat el tub sobre tacs de fusta, es col.loca el polipast i el seu suport, així com la sabata i
el cable, aproximadament a uns quaranta centímetres de l’extrem tallat. La sabata i el polipast s’han de
situar als extrems de l’eix principal de l’el.lipsi formada per l’ovalització. Maniobrar la palanca de polipast fins
a prémer adequadament tot el conjunt i verifiqueu que el cable passa correctament sobre els corrons cableguia.
4- Continuar l’esforç de tracció sobre el cable mitjançant la palanca fins a suprimir l’ovalització del
tub, tot vigilant curosament aquesta operació per a no sobrepassa la forma circular desitjada.
5- Al mateix temps que es manté col.locat tot el dispositiu d’arrodoniment i en tensió, baixeu el tub a
la rasa i munteu la junta ( ja que la deformació experimentada pel tub és elàstica ).
6- un cop finalitzades totes les operacions de muntatge i unit l’extrem tallat del tub amb un altre tub o
amb una peça, deslliureu tot el dispositiu i retireu-lo.
Junta exprés o standard
Per a la col.locació de la canonada de fosa amb junta exprés en rases, cal fer a esment de les
següents prescripcions:
1- Cal preparar la rasa amb l’excavació necessària per tal que el tub quedi a la seva rasant, un cop
col.locat dins la rasa.
2- Cal situar el tub davant del col.locat anteriorment, amb la contrabrida col.locada i la junta
d’estanqueïtat.
3- Es procedirà a netejar, amb un raspall dur, tant l’endoll com l’extrem llis del tub.
4- S’introduirà l’extrem llis del tub a l’endoll, tot verificant la perfecta alineació de les peces i deixant
un joc d’un centímetre entre l’extrem de la canya i el fons de l’endoll per tal de permetre la lliure dilatació de
les peces.
5- Feu lliscar la volandera per la canya, introduïu-la al seu allotjament i porteu-hi la contrabrida fins
que ajustin totes dues.
6- Col.loqueu els bulons i cargoleu els cargols a mà fins que topin amb la contrabrida. A continuació i
amb claus especials de xerrac es torna a prémer el conjunt per passades successives i seguint sempre
l’ordre de bulons diametralment oposats. Al cap d’unes hores s’efectua el repàs dels bulons per a prémer-els
perfectament.
Tot seguit es procedirà a realitzar el rebliment seguint les prescripcions del present plec.
3.6.10 VÀLVULES
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal.lacions i aïllament del sector de
la xarxa.En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa
grisa, fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer.
El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser prou resistent
per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir; per tant,
cal que s’hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material
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de foneria estarà pintat.
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb
pressió nominal sobre una única cara sense esforços excessius.
Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos , etc., seràn d’acer o
bronze i estaràn perfectament ajustades. Els elements de goma o cautxú o d’altres materials
inalterables seràn resistent a l’erosió i a la corrosió.
Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director d’obres. El tancament
serà estanc en totes les vàlvules.
S’instal.laran segons les indicacions de la companyia subministradora. Es col.locaran dins
d’arquetes que no portin eix telescòpic i, si en porten, es col.locaran directament al terra amb un
trampilló a nivell del paviment que permetrà accionar-les. Les arquetes estaran proveïdes de marc i
tapa de ferro colat ( amb anagrama indicador del servei), amb tanca de seguretat i de dimensions que
permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmenar
l’arqueta.
3.6.11 VÀLVULES DE COMPORTA
S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm.Tindran el cos de foneria modular o
foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2 i d’acer fos per a pressions superiors. L’eix
serà d’acer inoxidable i fet d’una única peça, fins i tot la valona de fixació. La femella serà de bronze.
El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer.
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable i els mecanismes seran prou
resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a pressió nominal sobre una única cara.
La únió als tubs es farà amb pletines o bé amb colls i unions “Gibault”.
Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub PE a cada
extrem, per evitar pèrdues per les dilatacions.
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb junts d’elastòmer.
Amidament i abonament
Les vàlvules de comporta s'amidaran i s’abonaran per unitats (Ut) totalment acabats, incloent el
preu per l’obra civil, l’arqueta de registre, els formigons i d'altres materials necessaris per al correcte
acabat de la unitat.

Contractista tingui dret a cap reclamació.
Si aquest fora el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per a la instal·lació i realització de
proves per part de la casa subministradora o instal·ladora, si bé se li pagaran totes les despeses que això
origini, calculades contradictòriament per la Direcció Facultativa.
3.7.2

Les partides alçades compreses en aquest Projecte queden classificades com a “Partides Alçades a
justificar” i “Partides Alçades d’abonament íntegre”.
Es consideren “Partides Alçades a justificar” les susceptibles de ser preses en unitats d’obra amb
preus unitaris. Aquestes s’abonaran en els preus de la contracta, d’acord amb les seves condicions i el
resultat dels tamanys corresponents.
Quan els preus d’una o vàries unitats d’obra de les que integren una partida alçada a justificar no
figurin incloses en els quadres de preus, es procedirà conforme als que s’ha disposat en el paràgraf segon
de l’article 150 del Reglament General de contractació de l’Estat.
Per a que la introducció dels preus així determinats no es consideri modificació del Projecte hauran de
verificar-se les dos condicions següents:
1ª. Que l’Administració contractant hagi aprovat, a més a més dels nous preus, la justificació i descomposició
del pressupost de la partida alçada.
2a. Que l’import total de l’esmentada partida alçada, tenint en compte la seva valoració tant els preus
inclosos en els quadres de preus com els nous preus d’aplicació, no excedeixi de l’import figurat en el
Projecte.
Es consideren “Partides Alçades d’abonament íntegre” aquellas que es refereixen a treballs definits
en els documents contractuals del Projecte i no siguin susceptibles d’amidament segons el Plec.
Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al Contractista en la seva totalitat, un cop
finalitzats els treballs o altres obres en les quals es refereixin d’acord amb les condicions del contracte i
sense prejudici del que pot establir el Plec de prescripcions tècniques particulars respecte del seu
abonament fraccionat en casos justificats.
Quan l’especificació dels treballs o altres obres constituïts d’una partida alçada d’abonament íntegre
figurin de manera incompleta, imprecisa o insuficient al final de la seva execució, s’atendrà a les instruccions
que dicti per escrit la Direcció facultativa, contra les quals podrà aixecar el Contractista, en cas de
disconformitat, en la forma que estableix el Reglament General de Contractació de l’Estat.
3.7.3

3.7

OBRES QUE NO SÓN D’ABONAMENT

UNITATS D’OBRA NO INCLOSES

Les obres no prescrites en el Projecte i que facin falta realitzar a judici del Director Facultatiu,
es pagaran aplicant els preus unitaris dels Quadres de Preus.
Si aquests no esgotessin la valoració d’aquestes obres es faran els preus necessaris
contradictoris en l’Administració i la Contracta basant-se en els que figuran en el present Projecte o en
el Quadre de Preus de l’Ajuntament de Terrassa actualitzats en el moment del seu ús o aplicació.
3.7.1

PARTIDES ALÇADES

RESERVA PER A INSTAL·LACIONS ESPECIALS

L’Administració es reserva el dret d’adquirir per sí mateixa aquells materials propis o elements
que per la seva naturalesa especial no siguin d’utilització normal en les Obres, o es estiguin subjectes
a la situació dels mercats en el moment de l’execució, podent, d’acord amb aquest apartat, contractar
separadament subministrament i col·locació de tots o part dels esmentats materials, sense que el
Projecte d’Urbanització de la carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich

No es pagaran les obres que no s’ajustin al Projecte o a les prescripcions per escrit del Director
Facultatiu en contra i que el Contractista hagi executat per error, per comoditat o per conveniència.
3.7.4

NORMES COMPLEMENTÀRIES D’AMIDAMENT I ABONAMENT

Per a totes les unitats no definides i que constin en el Quadre de Preus del Projecte, s’entén que el
pagament corresponent a l’obra totalment executada i acabada d’acord amb el Plec de Condicions, inclós la
mà d’obra, materials, eines i maquinària precisa i totes les despeses ocasionades per deixar l’obra realitzada
de conformitat amb lo prescrit en el present Projecte.
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3.7.5

CERTIFICACIONS

Les obres executades es pagaran al Contractista a través de certificacions mensuals, que
incloguin relacions valorades de les obres realment executades en el període en que faci referència
cada certificació d’acord als Preus del Quadre aplicats segons aquest capítul del Plec i entenent-se
compreses les valoracions descrites per a cada unitat en els articles del Capítol 3 d’aquest Plec.
3.7.6

OBRES I MATERIALS DE PAGAMENT EN CAS DE RESCISSIÓ DE LA CONTRACTA

Per al cas de rescissió de la Contracta, qualsevol que sigui la causa, no seran de pagament més
obres incompletes que les que constitueixin unitats completes definides en el Quadre de Preus, sense
que es pugui demanar la valoració d’unitats d’obra fraccionades en una altra forma que l’establerta en
l’esmentat Quadre. Qualsevol altra operació realitzada, material utilitzat o unitats que no estiguin
totalment acabades, no seran objecte de pagament, excepte en el cas d’apilaments i/o obres especials
d’infraestructura.

Terrassa, juny de 2012

Pere Puigdomènech i Roca
Arquitecte
Cap del Servei de Projectes i Obres

Lluís Casals i Solà
Arquitecte tècnic
Servei de Projectes i Obres
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B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
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B011 - NEUTRES

B03 - GRANULATS
B031 - SORRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0312020.
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes
aquestes característiques:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234): >= 5
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130): <= 15 g/l
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)
- En cas d'utilitzar-se ciment SR: <= 5 g/l
- En la resta de casos: <= 1 g/l
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
- Formigó pretesat: <= 1 g/l
- Formigó armat: <= 3 g/l
- Formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l
Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235): <= 15 g/l
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent
del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082): Baix o nul
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:

0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2): <= 4 mm
Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 1% en pes
Partícules toves (UNE 7-134): 0%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2): Nul·la
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8%
en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE).
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SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut:
- Granulat arrodonit: <= 1% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcàri: <= 1% en pes
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- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75
- Resta de casos: >= 80
Friabilitat (UNE 83-115): <= 40
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut:
- Granulat arrodonit: <= 1% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 15% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química
sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció
facultativa i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les
condicions requerides per l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a
disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents:
- Nom del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels
residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B033 - GRAVES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints
d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
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Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són
els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb
sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2)

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels
següents:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de
formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle
<=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2):
- Per a graves calcàries: <= 2% en pes
- Per a graves granítiques: <= 1% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals
(UNE 7-238): >= 0,20
Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 0,25% en pes
Partícules toves (UNE 7-134): <= 5% en pes
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE 7-244): <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):
- Granulats reciclats mixtos: < 1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8%
en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut de ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE
7-082): Baix o nul
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508
EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 12%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química
sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10%
en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels
elements massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de
formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
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GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
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Absorció d'aigua:
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
GRAVA PER A DRENATGES:
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal
acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser
fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema
de drenatge.
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149): <= 40
Equivalent de sorra: > 30
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a
disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents:
- Nom del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE, si el
material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE).
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje
superficial
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels
residus.
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B037 - TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B037R000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural
- Tot-u artificial
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini
la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets,
resistents i de granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o quí mica apreciable
sota les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d’ altres
capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries
extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa .
TOT-U NATURAL:
Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s’utilitza com a
capa de ferm . Els materials que el formin procediran de graver es o dipòsits naturals, sòls
naturals o de mes cla 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
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- 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 canonades:
> 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
- Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:
- 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 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.
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i
productes inerts de rebuig, sempre que compleixin amb 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 carretera o demolicions:
- Trànsit de T00 a T2: > 40
- Trànsit T3, T4 i vorals: > 45
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: > 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
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- Vorals sense pavimentar:
- Límit líquid (UNE 103103): < 30
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10
Coeficient de neteja (Annex C de la UNE 146130): < 2
Si el material prové de reciclatge d’ enderrocs (condicions 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 cas que
el material estigui en contacte amb capes tractades 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 (UNE 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
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 FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del
material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- 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 (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103103 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 executat 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.
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El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si considera que
els materials són suficientment homogenis, o si en el control 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 procedè ncia del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents 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 criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent.

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B - MATERIALS
B051 - CIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401,B051E201.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a
l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb
un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
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Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 1971.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o
C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A
¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
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¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i
en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser
declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6
de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta)
que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments
comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment
homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus,
subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦
II/A-V
¦
¦ volants
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦
III/A
¦
¦ forn alt
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+
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Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques
i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma
UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del
producte
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
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El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de
la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros
para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de
cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de
los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y crierios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua
de mar.

B053 - CALÇS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de
silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CAL AMARADA EN PASTA:
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Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència: <= 20
- Mètode alternatiu: <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% < h < 70%
- Altres calçs: <= 2%
CAL HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui
confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE-EN
196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves
característiques.
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en
fàbrica emès per l'organisme d'inspecció
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la cal segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu
defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios
de conformidad
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
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UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0552B00,B0552410.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus següents:
- Emulsions bituminoses:
- Aniònica
- Catiònica
- Polimèrica
- Betum asfàltic
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació:
- Betum fluxat
- Quitrà
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant
hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs
naturals, per destil·lació, oxigenació o "cracking"
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació,
a un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destilació del
petroli i del quitrà respectivament.
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut
obtingut a la destilació destructiva del carbó a altes temperatures.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic
emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència
original mitjançant una agitació moderada.
Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142): <= 0,10%
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR: >= 60%
Càrrega de partícules (NLT 194): Negativa
Assaig amb el residu de destil·lació:
- Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 97,5%
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques:
+--------------------------------------------------------------+
¦Característiques ¦
Tipus emulsió
¦
¦
¦--------------------------------------------¦
¦
¦EAR 1 ¦EAR 2 ¦ EAM ¦EAL 1 ¦EAL 2 ¦ EAI
¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦
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¦Viscositat
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Saybolt (NLT 134)¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Universal a 25°C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦
¦Furol a 25°C
¦<=50s ¦>=50s ¦>=40s ¦<=100s¦<=50s ¦ <=50s
¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦
¦Contingut d'aigua¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 137)
¦<=40% ¦<=35% ¦<=40% ¦<=45% ¦<=40% ¦ <=50%
¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦
¦Betum asfàltic
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦residual
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 139)
¦>=60% ¦>=65% ¦>=57% ¦>=55% ¦>=60% ¦ >=40%
¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦
¦Fluidificant per ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦destilació
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 139)
¦ 0%
¦ 0%
¦<=10% ¦ <=8% ¦ <=1% ¦5<=F<=15%¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦
¦Sedimentació a 7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦dies (NLT 140)
¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=10% ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦---------¦
¦Assaigs amb el
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦residu de desti- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦200<=
¦
¦lació:
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Penetració (P)
¦P<=
¦P<=
¦P<=
¦P<=
¦P<=
¦P<=
¦
¦(NLT 124)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦0,1 mm
¦200
¦200
¦250
¦200
¦200
¦300
¦
+--------------------------------------------------------------+
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2:
Barreja amb ciment (NLT 144): <= 2%
En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades
comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades.

per

la

DF

previa

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic
emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència
original mitjançant una agitació moderada.
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142): <= 0,10%
Càrrega de partícules (NLT 141): Positiva
Assaig amb el residu de destil·lació:
- Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 97,5%
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:
+----------------------------------------------------------------+
¦Característiques ¦
Tipus emulsió
¦
¦
¦----------------------------------------------¦
¦
¦ECR 1 ¦ECR 2 ¦ECR 3 ¦ ECM ¦ECL 1 ¦ECL 2¦ ECI ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦
¦Viscositat
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Saybolt (NLT 138)¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Universal a 25°C ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦
¦Furol 25°C
¦<=50s ¦ ¦ ¦ - ¦<=100s¦<=50s¦<=50s ¦
¦Furol 50°C
¦ ¦>=20s ¦>=40s ¦>=20s¦ ¦ - ¦ ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦
¦Contingut d'aigua¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 137)
¦<=43% ¦<=37% ¦<=32% ¦<=35%¦ <=45%¦<=40%¦<=50% ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦
¦Betum asfàltic
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦residual
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 139)
¦>=57% ¦>=63% ¦>=67% ¦>=59%¦>=55% ¦>=60%¦>=40% ¦
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¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦
¦Fluidificant per ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦10<=F ¦
¦destilació
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 139)
¦<=5% ¦<=5% ¦<=2% ¦<=12%¦ <=10%¦ 1% ¦<=20% ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦
¦Sedimentació a 7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦dies (NLT 140)
¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=10%¦<=10% ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦------¦
¦Assaig amb el
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦residu de desti- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<=¦130<= ¦130<=¦200<= ¦
¦lació:
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦Penetració (P)
¦P<=
¦P<=
¦P<=
¦P<= ¦ P<= ¦ P<= ¦ P<= ¦
¦(NLT 124)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦0,1 mm
¦200
¦200
¦200
¦250 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 300 ¦
+----------------------------------------------------------------+
BETUM ASFÀLTIC:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que
no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes
temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o
humides.
Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1
Solubilitat (NLT 130): >= 99,5%
Contingut d'aigua (NLT 123): <= 0,2%
Característiques físiques del betum original:
- Penetració (25ºC, 100 g, 5 s) (NLT 124):
- B 60/70: >= 6 mm, <= 7 mm
- B 80/100: >= 8 mm, <= 10 mm
- Punt de reblaniment (A i B) (NLT 125):
- B 60/70: >= 48ºC, <= 57ºC
- B 80/100: >= 57ºC, <= 53ºC
- Punt de fragilitat Fraass (NLT 182):
- B 60/70: <= - 8ºC
- B 80/100: <= - 10ºC
- Ductilitat (5 cm/min) a 25ºC (NLT 126):
- B 60/70: >= 90 cm
- B 80/100: >= 100 cm
- Punt d'inflamació v/a (NLT 127): >= 235ºC
- Densitat relativa 25ºC/25ºC (NLT 122): 1
Característiques físiques del residu de pel·lícula fina:
+----------------------------------------------------------+
¦
Característiques del
¦
Tipus betum
¦
¦
residu de pel.licula
¦-------------------------¦
¦
fina
¦ B 60/70
¦ B 80/100 ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Variació de massa
¦
¦
¦
¦ (NLT 185)
¦ <= 0,8%
¦ <= 1,0%
¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 s) ¦
¦
¦
¦ % penetr. orig. (NLT 124)
¦ >= 50%
¦ >= 45%
¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Augment del punt de reblaniment¦
¦
¦
¦ (A i B) (NLT 125)
¦ <= 9°C
¦ <= 10°C
¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C
¦
¦
¦
¦ (NLT 126)
¦ >= 50 cm ¦ >= 75 cm
¦
+----------------------------------------------------------+
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIÓ:
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Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No ha de tenir símptomes de coagulació.
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100.
Característiques físiques del betum fluidificat:
- Punt d'inflamació (NLT 136): >=38ºC
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133): 75>=V>=150
- Destilació (NLT 134):
225ºC <=25%
260ºC 40%<=D<=70%
316ºC 75%<=R<=93%
Residus de la destilació a 360ºC: 50%<=R<=60%
Contingut d'aigua en volum: <=0,2%
Assaigs sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5%
BETUM FLUXAT:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No han de tenir símptomes de coagulació.
Punt d'inflamació v/a (NLT 136): >= 60°C
Fenols en volum (NLT 190): <= 1,5%
Naftalina en massa (NLT 191): <= 2%
Assaigs sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm
Característiques físiques del betum fluxat:
+-------------------------------------------------------------+
¦
Característiques
¦
Tipus betum
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
FX 175
¦
FX 350
¦
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦
¦Viscositat STV a 40°C
¦
¦
¦
¦(orifici 10 mm) (NLT 187)
¦150<=V<=200s ¦300<=V<=400s ¦
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦
¦Destilació (% del volum total ¦
¦
¦
¦destilat fins a 360°C)
¦
¦
¦
¦
a 190°C
¦
<= 3%
¦
<= 2%
¦
¦
a 225°C
¦
<= 10%
¦
<= 10%
¦
¦
a 316°C
¦
<= 75%
¦
<= 75%
¦
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦
¦Residu de la destilació
¦
¦
¦
¦a 360°C (NLT 134)
¦
>= 90%
¦
>= 92%
¦
+-------------------------------------------------------------+
QUITRÀ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123): <= 0,5%
Índex d'escuma (NLT 193): <= 8
Característiques físiques del quitrà:
+------------------------------------------------------------------------+
¦Característiques ¦
Tipus de quitrà
¦
¦
¦-----------------------------------------------------¦
¦
¦ AQ 38
¦ AQ 46
¦ BQ 30
¦ BQ 58
¦ BQ 62
¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Equiviscositat
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 188)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(amb una toleràn- ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦cia d'1,5°C)
¦
38°C
¦ 46°C
¦ 30°C
¦ 58°C
¦ 62°C
¦
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¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Densitat relativa ¦ 1,10<= ¦ 1,11<= ¦ 1,10<=
¦ 1,13<=
¦ 1,13<=
¦
¦(DR) 25°C/25°C
¦ DR
¦ DR
¦ DR
¦ DR
¦ DR
¦
¦(NLT 122)
¦ <=1,25 ¦ <=1,25 ¦ <=1,24
¦ <=1,27
¦ <=1,27
¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Destilació en
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦massa (DT)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦a) fins a 200°C
¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦
¦b) 200°C - 270°C ¦3<=DT<=10%¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=11%¦ <= 3%
¦ <= 2%
¦
¦c) 270°C - 300°C ¦4<=DT<=9% ¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=9% ¦1<=DT<=6% ¦1<=DT<=5% ¦
¦
b i c
¦ <= 16%
¦ <= 12% ¦ <= 16%
¦ <= 8%
¦ <= 7%
¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Punt de reblani- ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ment (A i B) del ¦ 35<=
¦ 35<=
¦ 35<=
¦
¦
¦
¦residu de desti- ¦ PR
¦ PR
¦ PR
¦ <= 56°C ¦ <= 56°C ¦
¦lació (NLT 125)
¦ <=53°C ¦ <=55°C ¦ <=46°C ¦
¦
¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Fenols en volum
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 190)
¦ >= 3%
¦ >= 2,5% ¦ >= 3%
¦ >= 2%
¦ >= 2%
¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Naftalina en massa¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 191)
¦ >= 4%
¦ >= 3% ¦ >= 4%
¦>= 2,5%
¦ >= 2,5% ¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦----------¦
¦Insoluble en toluè¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(en massa)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(NLT 192)
¦ >= 24% ¦ >= 25% ¦ >= 23%
¦ >= 28%
¦ >= 28%
¦
+------------------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituïts per una
virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es
poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser sense
aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres líquids hauran d'estar completament
netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adequat per a prendre mostres.
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les
gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, en
tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres.
BETUMS ASFÀLTICS:
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la
temperatura situats a llocs visibles.
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega
i descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament.
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per una
virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els
camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30,
poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes
calefactades i provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs visibles.
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les
gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que la
temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt d'inflamació del producte,
s'extremarà la vigilància d'aquestes condicions. El subministrat a granel en tancs aïllats, amb
ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i
descàrrega han d'estar calorifugats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.

B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064300C,B0640003,B064300B,B064500C.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en
ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la
relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació,
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar abans de
l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE.
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Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants
ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció
segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o
disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país
membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307)
- Formigó armatCiments comuns (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE
80303-3)
Classe del ciment: 32,5 N
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3
- Formigó armat: <= 0,65 kg/m3
- Formigó pretesat: <= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions d'amasat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
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El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE).
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065960B.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en
ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la
relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació,
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de
l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants
ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció
segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o
disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país
membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307)
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE
80303-3)
Classe del ciment: 32,5 N
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
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- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3
- Formigó armat: <= 0,65 kg/m3
- Formigó pretesat: <= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions d’amasat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
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-

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
Designació específica del lloc de subministrament
Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
Hora límit d'us del formigó

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE).
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

B07 - MORTERS DE COMPRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0710250.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter d'anivellament
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a
5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc,
etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta
adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues
minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
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- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues
minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o
més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en
dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTOS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser
aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7

Plec de Condicions Técniques
Pàgina 16 de 90

Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Servei de Projectes i Obres

MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres
de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització
d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius
(en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material
d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o
igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es
inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió
mínima declarada per el fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades
segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que
li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
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- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que
està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la
mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació
MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
Morters dissenyats:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de
producció en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció
Morters prescrits:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0818120.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del
ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit,
d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament
dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves
propietats o donar-li característiques especials.
S'han considerat els elements següents:
- Colorant
- Additius per a formigó:
- Inclusor d'aire
- Reductor d'aigua/plastificant
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant
- Retenidor d'aigua
- Accelerador d'adormiment
- Hidròfug
- Inhibidor de l'adormiment
- Additius per a morters:
- Inclusor d'aire/plastificant
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat
- Addicions:
- Cendres volants
- Fum de silici
- Escòria granulada
ADDITIUS:
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantirne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques
del formigó o morter.
Ha de tenir un aspecte homogeni.
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.
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- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): <= valor especificat pel fabricant
Característiques complementàries:
- Component actiu (UNE-EN 480-6):
Sense variacions respecte a l'espectre de referència
especificat pel fabricant
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):
- D >= 1,10: ± 0,03
- D <= 1,10: ± 0,02
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T
- pH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant
ADDITIU PER A FORMIGÓ:
Limitacions d'ús d'additius
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel
fabricant
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que
té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, condicions que
s'han de mantenir durant l'adormiment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): >= 2,5%
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni
sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 75%
Característiques complementàries:
- Diàmetre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del
formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o
augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.
Característiques essencials:
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 5%
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni
sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 110%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar
durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a
una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa
quantitat d'aigua.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 12%
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):
- 1 dia: >= 140%
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- 28 dies: >= 115%
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:
- Consistència:
- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm
- Escorriment (EN 12350-5): >= 160 mm
- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):
>= 30 min desprès de
l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.
Característiques essencials:
- Exsudació (UNE-EN 480-4): <= 50%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni
sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 80%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDROFUG:
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i
que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la
pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.
Característiques essencials:
- Absorció capil.lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 50%
- Absorció capil.lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 60%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni
sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 85%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el
formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la
resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment: >= al del morter de referència + 90 min
- Final d'adormiment: <= al del morter de referència + 360 min
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu
(UNE-EN 12390-3):
- 7 dies: >= 80%
- 28 dies: >= 90%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:
Es un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el
procés d'adormiment.
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment (a 20°C): >= 30 min
- Final d'adormiment (a 5°C): <=60%
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu
(UNE-EN 12390-3):
- 28 dies: >= 80%
- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A MORTERS:
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Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= valor especificat pel fabricant
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11): >= 70% que la del morter testimoni
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per
incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes,
que queden retingudes desprès de l'enduriment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
- Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
- Desprès d'1 h en repòs: >= A - 3%
- Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
Característiques complementàries:
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13): >= 8%
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar
l'inici de l'adormiment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
- Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
- Desprès de 28 h en repòs: >= 0,70 A%
- Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
Característiques complementàries:
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4): ± 15 mm del valor inicial
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9): >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig
amb additiu
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
COLORANT:
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o
beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als alcalís del ciment.
ADDICIONS:
L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants
ni addicions de cap altre tipus amb excepció del fum de silici.
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de
cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici ha de superar el 10% del pes de ciment.
CENDRES VOLANTS:
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió
provinents de la combustió de carbó bituminos polvoritzat, en les bòbiles de centrals
termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat mitjançant filtres.
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): >= 25%
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): <= 0,10%
- Contingut d'anhidrid sulfúric SO3 (EN 196-2): <= 3,0%
- Óxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): <= 1%
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui <
10 mm)
- Pérdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2): <= 5,0%
Característiques físiques:
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40%
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- Índex d'activitat (EN 196-1):
- A 28 dies: > 75%
- A 90 dies: > 85%
Toleràncies:
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):
- Pèrdua al foc: + 2,0%
- Finor: + 5,0%
- Variació de la finor: ± 5,0%
- Contingut de clorurs: + 0,01%
- Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1%
- Contingut SO3: + 0,5%
- Estabilitat: + 1,0 mm
- Índex d'activitat: - 5,0%

± 150 kg/m3

FUM DE SILICI:
Es un subproducte originat en la reunió de quars d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics
d'arc per a la producció de silici i ferrosilici.
Contingut d'òxid de silici (SiO2): >= 85%
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10%
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5%
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100%
ESCÒRIA GRANULADA:
L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons.
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2).
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.
No ha de contenir sulfurs oxidables.
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:
- Terrossos d'argila: 1,00
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3
(UNE 7-244): 0,50
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 0,40
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb
solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):
- Amb sulfat sòdic: <= 10%
- Amb sulfat magnèsic: <= 15%
ESCÒRIA GRANULADA PER A FORMIGONS:
Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050):

<= 6%

ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:
Reactivitat (PG 3/75): alfa > 20
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:
- 20 < alfa <= 40: h < 15%
- 40 < alfa <= 60: h < 20%
- alfa > 60: h < 25%
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:
+----------------------------------------+
¦ Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦
¦
¦
que hi passen
¦
¦------------¦---------------------------¦
¦
5
¦
95 - 100
¦
¦
2,5
¦
75 - 100
¦
¦
1,25
¦
40 - 85
¦
¦
0,4
¦
13 - 35
¦
¦
0,16
¦
3 - 14
¦
¦
0,08
¦
1 - 10
¦
+----------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Projecte d’Urbanització de la carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves
característiques.
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de
les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN CENDRES VOLANTS:
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70
cm d'amplària.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ESCÒRIA GRANULADA:
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses
fraccions granulomètriques.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de
producció en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no
estan garantides
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat per el fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 934-2
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el
seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no
estan garantides
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat per el fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació: ZA.3
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 934-3
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- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el
seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:
El subministrador ha d'identificar el tipus d'addició i ha de garantir documentalment el
compliment de les característiques especificades, segons s'utilitzin cendres volants o fum de
silici, d'acord amb els art.29.2.1 i 29.2.2 de la norma EHE.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:
Als albarans hi han de constar les dades següents:
- Nom del material
- Nom, marca comercial o identificació del fabricant
- Nom i localització del lloc de procedència
- UNE_EN 450 1995
- Marca de certificació, si en té
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADDITIU PER A FORMIGÓ:
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definniciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ADDITIU PER A MORTERS:
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros
para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para
morteros para albañilería, definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ÚS PER A FORMIGONS:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE).
CENDRES VOLANTS:
* UNE-EN 450:1995 Cenizas volantes como adición al hormigón. Definiciones, especificaciones y
control de calidad.

B0A - FERRETERIA
B0A3 - CLAUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija,
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària: ± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa d'obligat compliment per
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza

a les gafes de pala i punta.
plana lisa. Medidas.
plana rayada. Medidas.
plana ancha.
perdida.

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 - TAULONS

B0A31000.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
B0D21030.
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix:
┌────────────────────────────────────────┐
│ Classe │
Gruix nominal (mm)
│
│
│─────────────────────────────│
│
│ < 50
│ 50 a 75 │ > 75
│
│
│─────────────────────────────│
│
│
Tolerància (mm)
│
│────────────────────────────────────────│
│
T1
│
±3
│
±4
│ +6,-3 │
│
T2
│
±2
│
±3
│ +5,-2 │
│
T3
│
±1,5 │
±1,5 │ ±1,5
│
└────────────────────────────────────────┘
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D6 - PUNTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D61170.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2 mm
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa: ± 5 mm/m
PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo
clavar si cal.

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
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Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Llargària del puntal
│
│Alçària muntatge│─────────────────────────────────────────────│
│
│ 3 m │ 3,5 m │ 4 m │ 4,5 m │
5 m
│
│────────────────│───────│─────────│───────│─────────│─────────│
│
2 m
│ 1,8 T │ 1,8 T │ 2,5 T │
│
│
│
2,5 m
│ 1,4 T │ 1,4 T │ 2,0 T │
│
│
│
3 m
│
1 T │
1 T │ 1,6 T │
│
│
│
3,5 m
│
│ 0,9 T │ 1,4 T │ 1,43 T │ 1,43 T │
│
4,0 m
│
│
│ 1,1 T │ 1,2 T │ 1,2 T │
│
4,5 m
│
│
│
│ 0,87 T │ 0,87 T │
│
5 m
│
│
│
│
│ 0,69 T │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua
apreciable de pasta pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els
ocasionats pels usos previstos.
Toleràncies:
- Fletxes: 5 mm/m
- Dimensions nominals: ± 5 %
- Balcament: 5 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.
Resistència: 380 - 430 N/mm2
Límit elàstic: 300 - 340 N/mm2

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.

MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció,
corcs, nusos morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta: Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius: <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim: >= 50 cm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
No hi ha normativa de compliment obligatori.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DF6F0A.

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i
de cartró
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons
d'enllumenat i de registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada
- Alleugeridors cilíndrics de fusta
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts

B0DZA000.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi
alteracions en la seva secció o en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir
els esforços propis de la seva funció.
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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.

Plec de Condicions Técniques
Pàgina 23 de 90

Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Servei de Projectes i Obres
- 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.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de
manera que no s'alterin les seves condicions.

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.

DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge:

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte.
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF.
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i
sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la
seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca
per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la
indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació
antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES
TÈCNIQUES
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1411111,B1421110,B1433115,B1441201,B1451110,B1462242.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos
que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori
destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l’aparell auditiu
- Proteccions per a l’aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir
la salut o la integritat fí sica del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d’esport
- El material d’autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a
cada usuari, destinats a reduir les conseqüè ncies derivades del contacte de la zona del cos
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència
física de l’EPI.
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La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que
incideixi amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absè ncia
de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia
equivalent.
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús,
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessà ries.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de
complir els següents requisits:
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i
oïdes.
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge
d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una barballera
ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació
al casc haurà de ser sò lida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret
interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà
de disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb
el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorí fiques
i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions
calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi
apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini
d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a
l’interior) s’ hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin
emmagatzemats
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres usuaris
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per
altres, totalment nous
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles
transparents o viseres.
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor,
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de
pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació
indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o
acetat transparent.
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament.
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:
- Pantalla abatible amb arnès propi
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles
- Pantalles sostingudes amb la mà
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic,
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o
proveïdes d’un visor amb vidre inestellable.
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Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla
haurà d’estar construït amb material absolutament aï llant i el visor lleugerament enfosquit, en
previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat
reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent,
equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a
l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.
Vidres de protecció:
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent
(orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, o ndulacions i altres
defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents.
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica
d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques:
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per
evitar la irritació de l’epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús
d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres,
subministrats a l’ efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors
específics per l'usuari.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al
treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom,
teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada,
etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries
plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de seguretat
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà de substituir
el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir
la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de
terres i realització d'estructures i enderroc.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o
acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual
introducció de partí cules incandescents.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:
Els cinturons reuniran les següents característiques:
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat
apropiada, sense reblons i amb costures cosides.
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- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més
reduïda possible.
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments
que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de
5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys.
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes
mitjançant reblons.
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La sirga
d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les
següents característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d’aireació.
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre
l’evaporació de la suor.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents
característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d’aireació.
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades
amb l’ usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant.
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la
forma següent:
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí
sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar
adversament al beneficiari de la seva utilització.
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la
protecció adequada.
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats,
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides.
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d’empra ment previsible, tenint en compte els
factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ ajustament
o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari.
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i
eficàcia del seu disseny.
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua.
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control,
en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura.
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies:
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment
per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD
773/1997, de 30 de maig.
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint
en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors
addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació
d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig.
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat
anterior.

Projecte d’Urbanització de la carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich

Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions
prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el
mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a
l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que
l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en
els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball
situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i
demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres,
obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars.
- Obres en foses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de
runes.
- Utilització de pistoles fixaclaus.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials.
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:
Protecció de l’aparell ocular:
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de:
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
Protecció de la cara:
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
- Treballs de perforació i burinat.
- Talla i tractament de pedres.
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte.
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs que desprenen radiacions.
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit.
- Treballs de percussió.
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents
riscos:
- Pols, fums i boires.
- Vapors metàl·lics i orgànics.
- Gasos tòxics industrials.
- Monòxid de carboni.
- Baixa concentració d’oxigen respirable.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització
de guants,
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura.
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- Manipulació d’objectes amb arestes tallants.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
- Treballs amb risc elèctric.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador
de calç at de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat:
Calçat de protecció i de seguretat:
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d’obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge
- Obres d’ensostrat
- Treballs d’estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Obres d’ensostrat
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses
en fusió:
- Soldadors
PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les
següents activitats:
- Treballs en bastides.
- Muntatge de peces prefabricades.
- Treballs en pals i torres.
- Treballs en cabines de grues situades en altura.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les
activitats:
Peces i equips de protecció:
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent.
- Manipulació de vidre pla.
- Treballs de rajat de sorra.
- Treballs en cambres frigorífiques.
Roba de protecció antiinflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran
seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d’explotació i transport elèctric
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb
les següents dades:
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- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant
autoritzat.
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
- Designació de la talla.
- Número de la norma EN específica.
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l’emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a
la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de
la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat
o no utilitzat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial.
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología.

B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B152U000,B1526EL6.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si,
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les
conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de
protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a us de maquinaria
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- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes
instruccions d’utilització , proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat
exigides legalment.
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:
- Nom del fabricant
- Any de fabricació, importació i/o subministrament
- Data de caducitat
- Tipus i número de fabricació
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant
AENOR els
següents extrems:
- Responsabilitat de la Direcció: Obligatori
- Sistemes de qualitat: Obligatori
- Control de la documentació: Obligatori
- Identificació del producte: Obligatori
- Inspecció i assaig: Obligatori
- Equips d’inspecció, amidament i assaig: Obligatori
- Estat d’inspecció i assaig: Obligatori
- Control de productes no conformes: Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega: Obligatori
- Registres de qualitat: Obligatori
- Formació i ensinistrament: Obligatori
- Tècniques estadístiques: Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà
obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i
controls de verificació tècnica i límits d’utilització . Per la seva part el contractista resta
obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius
establertes pel projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques
Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o obligat compliment, els SPC utilitzats en
els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb
caràcter general les següents característiques de Seguretat:
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills
quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel
projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar
sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia externa o interna que pugui presentar-se en les
condicions normals d’utilització previstes.
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin
donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts
puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents
parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d’un
sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la
seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a
l’empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen els
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en
condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant.
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts
i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.

Projecte d’Urbanització de la carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich

- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser
guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors
de presè ncia de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència
de pèrdua patrimonial per a l’empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment,
la protecció
general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part
d’aquest actuï eficaçment.
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de
l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o
materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de
comandament o altres), estaran dissenyats, construï ts i, en el seu cas mantinguts, de forma que,
tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys
per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’ empresa, per
fuites o trencades.
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per
la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de
captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que siguin
capaços d’ emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o
contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció
radiològica eficaç. El disseny, construcció , muntatge, protecció i manteniment, assegura
l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per
la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de:
Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i
soroll al seu muntatge;
i Procé s de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el
muntatge, càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes,
han de poder ser bloquejats amb l’ ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A
cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o
funcionament.
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o
correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense
necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de mantenim ent i dels eventuals
beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos
d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les
màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient
visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst,
les obertures impedeixin la introducció
de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans
mòbils i que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de manteniment sense exposició
a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de
manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar
correctament l’amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge
del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia
preventiva del SPC.
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Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades
de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran
de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se
amb facilitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de
l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant.
Criteris d’avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del
SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos
que en puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la
utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les
especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents:
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques
usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat
(MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de
seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,).
- Manual d’instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col· locaran en
el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15
i 25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable
tècnic, delegat per l’ emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a
la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva
adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE,
sobre máquinas.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la
edificación
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6A - MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
B6AA - MATERIALS PER A TANCAMENTS PROVISIONALS DE MALLA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B6AA211A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Projecte d’Urbanització de la carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich

Plec de Condicions Técniques
Pàgina 29 de 90

Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Servei de Projectes i Obres

- Rectitud:
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i
planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes.
No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

± 2 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PAL O PORTA DE PLANXA:
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes.
No ha d'estar en contacte amb el terra.
DAU DE FORMIGÓ:
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No hi ha normativa de compliment obligatori.
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

B6AZ - MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B6AZAF0A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del
reixat.
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl· lica
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer.
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments.
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en
fred).
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
PORTA DE PLANXA:
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat.
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els
mecanismes d'apertura.
DAU DE FORMIGÓ:
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat.
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia.
PAL DE PLANXA:
Toleràncies:
- Alçària: ± 1 mm
- Diàmetre: ± 1,2 mm
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B96A - VORADES DE PLANXA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B96AUG10.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades.
S'han considerat els materials següents:
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com
les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.
Toleràncies:
- Llargària de les peces:
- Fins a 1000 mm: ± 2 mm
- De 1001 a 3000 mm: ± 3 mm
- De 3001 a 6000 mm: ± 4 mm
- De 6001 a 10000 mm: ± 5 mm
- De 10001 a 15000 mm: ± 6 mm
- De 15001 a 25000 mm: ± 8 mm
- A partir de 25001 mm: ± 10 mm
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
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Protecció del galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5 %
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción
en obra.

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B98 - GUALS DE PECES ESPECIALS
B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión
atmosférica. Condiciones técnicas de suministro.

B97 - MATERIALS PER A RIGOLES
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B981U105.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a
les que delimita.
S'han considerat les vorades dels materials següents:
- Pedra granítica
- Pedra de marès
S'han considerat les formes següents:
- Recte
- Corba
- Peces especials per a guals

B974V002.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de morter de ciment blanc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les
arestes rectes i la cara plana.
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix.
Absorció d'aigua (UNE 127-002): <= 7,5%
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):
- Cara a tracció: >= 5 N/mm2
- Dors a tracció: >= 4 N/mm2
Gelabilitat (UNE 127-004): Absència de senyals de trencament o deteriorament
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix: ± 3 mm
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi: ± 0,4 mm
- Rectitud d'arestes: ± 0,4 mm
- Balcaments: ± 0,5 mm
- Planor: ± 0,4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el
martell.
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la
meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada.
Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):
Ha de complir les normes UNE-EN
12372 i UNE-EN 12372/AC
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions
de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:
- Amplària:
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm
- Entre dues cares texturades: ± 3 mm
- Alçària Classe 1 (marcat H1):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Alçària Classe 2 (marcat H2):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm
- Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:
- Classe 1 (marcat D1):
- Tallat: ± 5 mm
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- Tall en brut: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Classe 2 (marcat D2):
- Tallat: ± 2 mm
- Tall en brut: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:
- Tall en brut:
- Vora recta paral.lela al pla de la cara superior: ± 6 mm
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:
± 10 mm
- Deformació de la cara superior: ± 10 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
- Texturat:
- Vora recta paral.lela al pla de la cara superior: ± 3 mm
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:
± 7 mm
- Deformació de la cara superior: ± 5 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):
La desviació del radi de corvatura d'una
vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del
2% del valor declarat
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de
ser:
- Tall en brut: + 10 mm, -15 mm
- Textura gruixuda: + 5 mm, - 10 mm
- Textura fina: + 3 mm, - 3 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a
mínim:
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i la direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referencia a la norma UNE-EN 1343
- Els valors declarats o les classes de marcat
- Qualsevol altre informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc.
- 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
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos
y métodos de ensayo.
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B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E1 - PANOTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9E11200,B9E13200,B9E1S000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la
seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300
mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
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- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima
superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat
a la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors
declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1339
- El tipus de producte i l'ús o usos previstos
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:
- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9H1V250,B9H12110,B9H1N120.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es
posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient.
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres
matèries estranyes.
GRANULAT GROS:
Ha de quedar retingut pel tamis 2 mm de la UNE-EN 933-2.
Els àrids seran de procedència natural o artificial.
El contingut d'impureses ha de ser inferior al 0,5% en massa.
GRANULAT FI:
Ha de passar pel tamís 2 mm i quedar retingut pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2.
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de
sorrers naturals.
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides
per al granulat gros.
POLS MINERAL O FILLER:
Ha de passar pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2.
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o
aportar-se a la mescla per separat.
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de
passar pels ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la mescla.
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3
LLIGANT HIDROCARBONAT:
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació,
oxigenació o "cracking
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que
no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes
temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o
humides.
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MESCLA BITUMINOSA:
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les
prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i
tractada per a evitar l'adherència de la mescla.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el
refredament.
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.

del

pols

mineral

d'aportació

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
MESCLA BITUMINOSA:
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.
LLIGANT HIDROCARBONAT:
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
BBA1 - MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.
S'han considerat les pintures següents:
- Pintura reflectora
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú
PINTURA REFLECTORA:
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103.
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar
completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície.
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o
d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03).
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La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni
desigualtats en el to del color ni en la brillantor.
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.
Temps d'assecatge (UNE 135-202): < 30 min
Sagnat (MELC 12.84): >= 6
Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell
Reflectància (MELC 12.97): >= 80
Poder de cubrició (UNE 48-081): >= 0,95
Consistència (MELC 12.74): 80-100 U.K.
Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2 unitats
Conservació dins l'envàs: bo
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083): <= 5 U.K.
Estabilitat dilució (MELC 12.77): >= 15%
Aspecte: bo
Flexibilitat (MELC 12.93): bona
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91): bona
Envelliment artificial: bo
Toleràncies:
- Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2
- Pes específic (MELC 12.72): ± 3
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 Munsell per a grisos
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell per a grisos
- Consistència (UNE 48-076): ± 10 U.K.
- Contingut en lligant (UNE 48-238): ± 2%
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178): ± 1%
- Densitat relativa (UNE 48-098): ± 2%
- Poder de cubrició (UNE 48-081): <= 0,01
PINTURA NO REFLECTORA:
Tipus d'oli: soja
Tipus de lligant: soja/clorcautxú
Pes específic: 15 kN/m3
Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs
Temps d'assecatge:
- Sense pols: 30 min
- Sec: 2 h
- Dur: 5 dies
- Repintat: >= 8 h
Dissolvents utilitzables: universal/toluol
Rendiment: 2,5 m2/kg
Toleràncies:
- Pes específic: ± 1 kN/m3
- Viscositat Stomer a 25°C: ± 1 unitat krebs
- Rendiment: ± 0,5 m2/kg
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats
al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2:
Materiales. Ensayos de laboratorio.
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BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM1 - SENYALS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització.
S'han considerat els elements següents:
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents:
- Amb pintura no reflectora
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer
galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina
reflectora.
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de
ser aprovada per la DF.
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la
intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°.
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del "Reglamento
de Circulación”.
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat
utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les
normes UNE 135312 i UNE 135314.
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores.
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75)
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135310 i
UNE 135313.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense
galvanitzar.
Gruix del caixetí: 1,8 mm
Gruix de la placa: 1,8 mm
Amplària del reforç perimetral: 25 mm
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310): 256 g/m2
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310): Ha de complir
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació: >= 505 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Adherència del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals:
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la
norma UNE 135331
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic.
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o
qualsevol altra imperfecció superficial
Condicions de la pel·lícula seca de pintura:
- Brillantor especular a 60°C: > 50%
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense rotura
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):
- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments
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- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig
- Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables
- Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331.
Toleràncies:
- Compliran la Euronorma 143
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA:
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es
classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells:
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de
vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats.
Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió
o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de
vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una
resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.
Aquesta resina, per la part
posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que
estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes
integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de
reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de visibilitat
considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat
lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc.
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en
sentit contrari.
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE
48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334.
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques,
transparent, flexible, de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics.
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el
metanol, el xilol i el toluè.
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra
imperfecció superficial.
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330.
Resistència a l'impacte (UNE 48184): Sense clivelles ni desenganxades
Adherència al substrat (UNE 135330): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència al fred (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència a la humitat (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència als detergents (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència a la boira salina (UNE 135-330): Ha de complir
Envelliment accelerat (UNE 135-330): Ha de complir
Condicions de la làmina reflectora:
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i
incidència 0,5°)
- Retracció:
- Al cap de 10 min: < 0,8 mm
- Al cap de 24 h: < 3,2 mm
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2
- Allargament: > 10%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
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Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A
l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb
el terra.

- 3 mm <= e <= 65 mm:

340 a 470 N/mm2

SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT:
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat.
Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y
sistemas de contención de vehículos.
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de
carreteras. 1984.
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de
acero galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa.
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes mediante
làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo.
*
UNE
135331:1998
Señalización
vertical.
Señales
metálicas
permanentes.
Zona
no
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.

BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

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 D'ACER GALVANITZAT:
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.
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)
Protecció de galvanització: >= 505 g/m2
Puresa del zinc: >= 99%
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
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SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT:
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de
senyalització vertical.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Tipus d'acer: AP 11(UNE 36-093)
Doblegament (UNE 7-472): Ha de complir
Toleràncies:
- Secció rectangular:
- Dimensió: ±1% (mínim ± 5mm)
- Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa)
- Massa: +8%; -6%
- Secció circular:
- 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: >= 505 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Gruix del recobriment: 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.
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
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- 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.
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 7990, DIN 7989 i 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)
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 DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER:
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.
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.
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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
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.

de

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 de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes
carreteras. 1984.

en

la

señalización

vertical

de

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.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD5Z5C99.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials
complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves
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- Reixa practicable o fixa
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera
s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones
d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports,
molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser
utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir
una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir
soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina
d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la
seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha
de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de
ser com a mínim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la
classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han
de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
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Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
REIXA:
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat
de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure.
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat en
l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de la UNE-EN 124.
BASTIMENT:
Ha de ser pla i ben escairat.
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el
bastiment és rectangular i tres si és circular.
Separació entre potes d'ancoratge: <= 60 cm
Llargària dels elements de fixació: >= 30 mm
Toleràncies:
- Alçària del bastiment: ± 1,5 mm
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte): <= 0,25% llargària
- Rectitud dels perfils: Fletxa: <= 0,25% llargària
- Dimensions exteriors del bastiment: ± 2 mm
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix
material.
Separació entre traves: <= 100 cm
Dimensions del tub de travada: 20 x 20 mm
Alçària del passamà de travada: 60 mm
REIXA FIXA:
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el
bastiment és rectangular i tres si és circular.
Separació entre potes d'ancoratge: <= 60 cm
Llargària dels elements de fixació: >= 30 mm
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element
completament.
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Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres
defectes superficials.
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER:
Gruix: >= 2,75 mm
Gruix i massa del galvanitzat:
- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm: >= 50 micres i 350 g/m2
- Gruix de l'acer >= 5 mm: >= 65 micres i 450 g/m2

BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS

ELEMENTS DE FOSA:
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes
fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa
blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara
superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats.
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha
exfoliacions ni taques.
Límit elàstic de l'acer: >= 240 N/mm2
Resistència a tracció de l'acer: >= 340 N/mm2
Massa de recobriment del galvanitzat: >= 360 g/m2
Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5%

de

ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté
i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD7F9570,BD7FC370,BD7F9599,BD7F9598.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col.lectors
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha
d'estar soldada químicament.
La cara interior del tub ha de ser llisa.
La cara exterior del tub ha de ser nervada.
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i
exteriors que rebrà quan estigui en servei.
Característiques de la banda de PVC:
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2
- Allargament a la rotura: >= 80%
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2
- Opacitat: 0,2%
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de
fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa
visible sense augment.
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret del tub ha de ser opac.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal: <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743.
- Grau de gelificació:
No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta
d'acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.
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Els elements han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d'1m. de forma
que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie i instal.lació, i
mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes
que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub.
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa (UNE-EN 1456-1)
- Nom i/o marca comercial
- Material (PVC-U)
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret
- Pressió nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el
fabricant produeix en diferents ciutats).
- Número de la línia d'extrusió
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 25-32-40-50: 0,2 mm.
- 63-75-90: 0,3 mm.
- 110-125: 0,4 mm.
- 140-160: 0,5 mm
- 180-200: 0,6 mm
- 225: 0,7 mm
- 250: 0,8 mm
- 280: 0,9 mm
- 315: 1,0 mm
- 355: 1,1 mm
- 400: 1,2mm
- 450: 1,4mm
- 500: 1,5 mm
- 560: 1,7 mm
- 630: 1,9 mm
- 710-800-900-1000: 2,0 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2
- Longitud i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2

- Material (PVC-U)
- Rigidesa anular nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el
fabricant produeix en diferents ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 110-125: 0,3mm.
- 160: 0,4 mm
- 200-250: 0,5 mm
- 315: 0,6 mm
- 355-400: 0,7 mm
- 450: 0,8 mm
- 500: 0,9 mm
- 630: 1,1 mm
- 710: 1,2mm
- 800: 1,3 mm
- 900: 1,5 mm
- 1000: 1,6 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN
1401-1
- Longitud útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix
del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per
capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària
de la pila ha de ser <= 1,5 m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de
fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa
visible sense augment.
Aquests tubs es col.locaran d'acord amb un codi d'aplicació:
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de d'edifici.
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1m de l'edifici al que es connecta el
sistema de canalització enterrada.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assatjos especificats en UNE-EN 1401-1
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743
- Grau de gelificació:
No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta
d'acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.
Els elements han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible
després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la instal.lació, i mantenir-se
llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin
desfavorablement sobre l'aptitud del tub.
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1)
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD)
- Nom i/o marca comercial
- Dimensió nominal
- Gruix mínim de la paret o SDR
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado
sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema.
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDD1A090,BDD15090,BDD1U090.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la
formació de pou de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o
sense escala d'acer galvanitzat
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat
- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació
vigent. L'ús de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres
constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats. No s'han d'admetre barrejes de
ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La
superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no
disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin
afectar l'estanquitat.
Ha de tenir un color uniforme.
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un
martell.
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat.
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons
d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la
superfície.
Càrrega de trencament: Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917
Quantía mínima d'armadures (peces armades):
- Alçats i cons: 2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orofici d'apertura
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb un mínim
de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls.
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques:
- Per a DN <= 1000 mm: >= 120 mm
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm: >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm)
- Per a DN > 1500 mm: >= 200 mm
Gruix mínim de paret de les lloses:
- Per a DN <= 1200 mm: >= 150 mm
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm: >= 200 mm
Llargària de l'encaix: >= 2,5 cm
Irregularitats de la superfície del formigó:
- Diàmetre dels buits: <= 15 mm
- Profunditat dels buits: <= 6 mm
- Amplària de fissures: <= 0,15 mm
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel): Ha de complir
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min
Pressió interior de ruptura (THM): >= 2 bar
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com a mínim:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Número de la norma UNE-EN 1917
- Data de fabricació (any, mes, dia)
- Identificació del material constituent de l'element
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- HM per a tubs de formigó en massa
- HA per a tubs de formigó armat
- HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer
- Identificació d'una tercera entitat certificadora
- Diàmetre nominal en mm
- Alçària útil
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada)
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida
- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Toleràncies:
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm)
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars: ± 5 mm
- Gruix de paret: ± 5%
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5%
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917):
- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN
- Planor dels extrems:
- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim
als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal
- Ondulacions o desigualtats: <= 5 mm
- Rugositats: <= 1 mm
PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC):
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte,
pla i perpendicular a l'eix del pou.
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical.
PEÇA DE BASE:
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser
pla i perpendicular a l'eix del pou.
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar
incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm.
Pendent superior dels llits hidràulics: >= 5%
Alçària dels llits hidràulics:
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 mm
- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE).
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y
hormigón con fibras de acero.
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con
fibra de acero y de hormigón armado. Complemento nacional de la Norma UNE-EN 1917.

BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDDZV001,BDDZ7C99,BDDZ51A0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials
complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
- Complements per a pou de registre:
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de fosa
- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou
de registre
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera
s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones
d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports,
molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser
utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir
una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir
soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
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El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina
d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la
seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha
de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de
ser com a mínim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la
classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les
normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre
mínim de 600 mm.
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han
de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element
completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres
defectes superficials.
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- Guerxament:
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa
o d'acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d'acer:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes
fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa
blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara
superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%

± 1 mm

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre
i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou
de registre i el tub.
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva
funció.
No ha de tenir porus.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté
i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
GRAÓ:
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar
l'ancoratge.
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla.
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats,
exfoliacions, etc.
Resistència a la tracció: 340 - 500 N/mm2
Límit elàstic (UNE 7-474): >= 220 N/mm2
Allargament a la ruptura: >= 23%
Toleràncies:
- Dimensions: ± 2 mm
- Guerxament: ± 1 mm
- Diàmetre del rodó: - 5%
GRAÓ DE FOSA:
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular.
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça.
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de
servei.
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118): >= 380 N/mm2
Allargament a la ruptura: >= 17%
Contingut de perlita: <= 5%
Contingut de cementita a les zones d'encastament: <= 4%
Toleràncies:
- Dimensions: ± 2 mm
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BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
GRAÓ DE FOSA:
* UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro
de piezas moldeadas.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de
agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF3 - TUBS I ACCESSORIS DE FOSA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Tub cilíndric i els accessoris, d'acer de fosa dúctil.
S'han considerat els elements següents:
- Tub amb un extrem llis i l'altre en forma de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat, amb
recobriment exterior de zinc i capa d'acabat de vernis i recobriment interior de morter de ciment
centrifugat.
- Accessori per a derivacions en canalitzacions amb ramals de sortida de la conducció principal,
amb el mateix diàmetre del cos principal o bé amb un diàmetre inferior (derivacions reduïdes),
amb la superfície interior recoberta per una capa de 0,35 micres de gruix de resines epoxi
aplicades per electroforesi i amb la superfície exterior recoberta amb vernís.
- Accessori amb ramal de 90°: peça cilíndrica en forma de T amb una derivació a 90°
- Accessori amb ramal a 45°: peça en forma d'Y amb una derivació a 45°
- Colze cilíndric per a derivacions de 90°, 45°, 22°30' o 11°15', amb la superfície interior
recoberta per una capa de 0,35 micres de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi i amb
la superfície exterior recoberta amb vernís.
- Accessoris per a la reducció del diàmetre de canalitzacions, sense modificar-ne la seva
direcció. No s'inclouen les tes reduïdes considerades fonamentalment com a accessoris per a
derivacions. La superfície interior esta recoberta per una capa de 0,35 micres de gruix de
resines epoxi aplicades per electroforesi i la superfície exterior esta recoberta amb vernís.
- Con de reducció: Peça cilíndrica en forma de tronc de con
- Placa de reducció: Peça circular amb mides d'acoblament corresponents a brides de diferent
diàmetre nominal en cada cara i amb una perforació circular del diàmetre corresponent al diàmetre
nominal de l'acoblament menor
- Accessoris d'unió per a canalitzacions amb la superfície exterior recoberta amb vernís.
- Maniguet de connexió: Peça cilíndrica amb un dels extrems en forma de campana i l'altre
amb brida, o un amb brida i l'altre llis, o bé, tots dos en forma de campana
- Brida cega
- Unió per testa amb dues brides exemptes, dues anelles elastomèriques d'estanquitat i un
maniguet de reacció
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Con de reducció:
- Dues unions de campana amb anella elastomèrica
- Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat
- Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció
- Dues unions per testa
- Con i placa de reducció:
- Dues unions embridades amb anella elastomèrica
- Derivació:
- Peça amb els tres extrems en forma de campana
- Peça amb dos extrems en forma de campana i ramal embridat segons el tipus d'unió requerida
en el següent element del ramal que se'n derivi
- Colze:
- Unió de campana amb anella elastomèrica
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció
- Unió per testa amb brides exemptes, anelles i maniguets de reacció
- Maniguet de connexió:
- Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat
- Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica i contrabrida
d'estanquitat
- Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat i
contrabrida de tracció
- Una unió embridada i acabat llis per l'altre extrem
- Dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat
- Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
A l'extrem de campana hi ha d'haver:
- Un allotjament per a l'anella elastomèrica
- Quan el sistema d'unió sigui amb contrabrida, una contrabrida d'acer de fosa dúctil
- Suport cilíndric per al centrat de l'extrem llis
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- Un eixamplament per a permetre els desplaçaments angulars i longitudinals dels tubs o peces
contigües
- L'exterior de la campana ha d'acabar en un ressalt al voltant de la seva boca per a què s'hi
agafin els cargols de cabota, que pressionen la contrabrida contra l'anella elastomèrica
Les unions amb contrabrida de tracció estaràn formades per:
- Un cordó de soldadura situat a l'extrem llis del tub
- Una anella d'acer de fosa dúctil de tracció circular oberta amb forma exterior esfèrica convexa
i una secció trapezoidal
- Una contrabrida que provoca el tancament de l'anella, provista de bulons que es fixen al
collarí de la campana i bloqueja el tancament
En les unions embridades cada brida ha d'incorporar els junts d'estanquitat i el 50% dels cargols
i femelles amb les seves volanderes.
En les unions per testa queden incloses les dues brides, l'anella elastomèrica, el maniguet de
reacció, els rodons roscats i les femelles.
En la unió per testa amb brides exemptes, anelles i maniguets de reacció, queden incloses les
dues brides, l'anella elastomèrica, el maniguet de reacció, els rodons roscats i les femelles.
L'anella elastomèrica ha de portar les dades següents:
- Les sigles del fabricant
- El diàmetre nominal
- Indicació de la setmana de fabricació
- Indicació de l'any de fabricació
No ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament.
La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjançant
soldadura o d'altres procediments, sempre que estiguin garantitzats pel fabricant.
L'anella elastomèrica ha de proporcionar estanquitat al junt.
En canalitzacions d'aigua potable, el revestiment interior no ha de contenir cap element soluble
ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor a l'aigua.
En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte.
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
El recobriment ha de quedar ben adherit.
Cada peça ha de portar de forma indeleble i ben visible les següents dades:
- La marca del fabricant
- La identificació "FOSA DÚCTIL"
- El diàmetre nominal
- L'any de fabricació
Temperatura màxima d'utilització contínua de l'anella elastomèrica:
- Per a aigua: 70°C
- Per a hidrocarburs: 60°C
Resistència a la tracció: >= 420 MPa
TUBS:
El tub ha de ser recte.
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del
diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
L'extrem llis que ha de penetrar en la campana ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada.
La superfície del recobriment de morter, no ha de tenir incrustacions, esquerdes ni ratats. Es
poden admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies del prodés de fabricació.
Rectitud (si el tub es fa rodar sobre dos carrils equidistants 4 m): Fletxa <= 7 mm
Facilitat de mecanització (duresa superficial): <= 230 Brinell
Allargament fins al trencament: >= 10%
Característiques del recobriment exterior:
- Densitat de cinc: >= 130 g/m2
- Gruix de la capa d'acabat (vernís): >= 70 micres
Característiques hidràuliques:
+--------------------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre ¦ Pressió prova ¦ Pressió funcionament ¦ Pressió màxima ¦
¦ Nominal
¦ hidràulica
¦
normal
¦
¦
¦
¦
(bar)
¦
(bar)
¦
(bar)
¦
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦
¦ <= 150
¦
¦
64
¦
77
¦
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¦
200
¦
50
¦
62
¦
74
¦
¦
250
¦
¦
54
¦
65
¦
¦
300
¦
¦
49
¦
59
¦
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦
¦
350
¦
¦
45
¦
54
¦
¦
400
¦
¦
42
¦
51
¦
¦
450
¦
40
¦
40
¦
48
¦
¦
500
¦
¦
38
¦
46
¦
¦
600
¦
¦
36
¦
43
¦
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦
¦
700
¦
¦
34
¦
41
¦
¦
800
¦
32
¦
32
¦
38
¦
¦
900
¦
¦
31
¦
37
¦
¦
1000
¦
¦
30
¦
36
¦
+--------------------------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Diàmetre interior: + sense límit, - 10 mm
- Llargària: ± 30 mm
- Rectitud: <= 0,125% llargària del tub
- Ovalitat:
- Diàmetre nominal <= 200: Mateixa tolerància que Diàmetre Exterior
- Diàmetre nominal de 250 a 600: <= 1%
- Diàmetre nominal > 600: <= 2%
Característiques dimensionals i toleràncies:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Diàmetre¦Diàmetre
¦Gruix
¦Gruix
¦Ample
¦
¦Nominal ¦exterior
¦paret
¦revest.
¦fisures ¦
¦
¦
¦
¦interior
¦ màxim
¦
¦--------¦----------------¦----------------¦--------------¦---------¦
¦ (mm)
¦ (mm)
¦ (mm) ¦ (mm)
¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm)
¦
¦
¦
¦+1 mm ¦
¦ +sense¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ límit ¦
¦
¦
¦
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦
¦
60
¦ 77
¦ -1,2 ¦ 6,0
¦ - 1,3 ¦ 3,5 ¦ -1,5 ¦
0,8
¦
¦
80
¦ 98
¦ -2,7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦
¦ 100
¦ 118
¦ -2,8 ¦ 6,1
¦ - 1,4 ¦
¦
¦
¦
¦ 125
¦ 144
¦ -2,8 ¦ 6,2
¦ - 1,4 ¦
¦
¦
¦
¦ 150
¦ 170
¦ -2,9 ¦ 6,3
¦ - 1,5 ¦ 3,5 ¦ -1,5 ¦
0,8
¦
¦ 200
¦ 222
¦ -3,0 ¦ 6,4
¦ - 1,5 ¦
¦
¦
¦
¦ 250
¦ 274
¦ -3,1 ¦ 6,7
¦ - 1,6 ¦
¦
¦
¦
¦ 300
¦ 326
¦ -3,3 ¦ 7,2
¦ - 1,6 ¦
¦
¦
¦
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦
¦ 350
¦ 378
¦ -3,4 ¦ 7,7
¦ - 1,7 ¦
¦
¦
¦
¦ 400
¦ 429
¦ -3,5 ¦ 8,1
¦ - 1,7 ¦
¦
¦
¦
¦ 450
¦ 480
¦ -3,6 ¦ 8,6
¦ - 1,8 ¦ 5
¦ -2,0 ¦
1,0
¦
¦ 500
¦ 532
¦ -3,8 ¦ 9,0
¦ - 1,8 ¦
¦
¦
¦
¦ 600
¦ 635
¦ -4,0 ¦ 9,9
¦ - 1,9 ¦
¦
¦
¦
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦
¦ 700
¦ 738
¦ -4,3 ¦ 10,8
¦ - 2,0 ¦
¦
¦
¦
¦ 800
¦ 842
¦ -4,5 ¦ 11,7
¦ - 2,1 ¦ 6
¦ -2,5 ¦
1,2
¦
¦ 900
¦ 945
¦ -4,8 ¦ 12,6
¦ - 2,2 ¦
¦
¦
¦
¦ 1000
¦1048
¦ -5,0 ¦ 13,5
¦ - 2,3 ¦
¦
¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+

ACCESSORIS:
En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de
tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.
En els accessoris de reducció, els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense
rebaves.
En la unió per testa, els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
En els maniguets amb un extrem llis, aquest ha d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense
rebaves.
La superfície interior dels maniguets de connexió ha d'estar recoberta amb una capa de 0,35
micres de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi.
En el con de reducció, els extrems de la peça han de ser en forma de campana, amb brida fixa per
a fer les unions, o bé, llisos, segons el tipus d'unió previst.
Les característiques dimensionals han de complir les especificacions de la UNE-EN 545.
Gruix paret i pressió de prova hidràulica:
+----------------------------------+
¦Diàmetre ¦ Gruix ¦ Pressió prova ¦
¦Nominal ¦ paret ¦ hidràulica
¦
¦ (mm)
¦ (mm) ¦
(bar)
¦
¦---------¦-------¦----------------¦
¦>= 80
¦ 7,0 ¦
25
¦
¦ 100
¦ 7,2 ¦
25
¦
¦ 125
¦ 7,5 ¦
25
¦
¦ 150
¦ 7,8 ¦
25
¦
¦ 200
¦ 8,4 ¦
25
¦
¦ 250
¦ 9,0 ¦
25
¦
¦ 300
¦ 9,6 ¦
25
¦
¦ 350
¦ 10,2 ¦
16
¦
¦ 400
¦ 10,8 ¦
16
¦
¦ 500
¦ 12,0 ¦
16
¦
¦ 600
¦ 13,2 ¦
16
¦
¦ 700
¦ 14,4 ¦
10
¦
¦ 800
¦ 15,6 ¦
10
¦
¦ 900
¦ 16,8 ¦
10
¦
¦ 1000
¦ 18,0 ¦
10
¦
¦ 1200
¦ 20,4 ¦
10
¦
¦ 1400
¦ 22,8 ¦
10
¦
¦ 1500
¦ 24,0 ¦
10
¦
¦ 1600
¦ 25,2 ¦
10
¦
¦ 1800
¦ 27,6 ¦
10
¦
+----------------------------------+
Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 12
Facilitat de mecanització (duresa superficial): <= 250 Brinell
Allargament fins al trencament: >= 5%
Gruix de la capa de recobriment: >= 70 micres
Toleràncies:
- Gruix paret: + sense límit
- Gruix paret 7 mm: - 2,3 mm
- Gruix paret > 7 mm: - (2,3 + 0,001 Diàmetre nominal) mm
- Llargària:
- Unions de campana: ± 20 mm
- Unions embridades: ± 10 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 545.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 9
Tolerància gruix paret:
- Gruix paret 6 mm: - 1,3 mm
- Gruix paret > 6 mm: - (1,3 + 0,001 Diàmetre nominal)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 545.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
TUBS:
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S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.
La disposició dels tubs en les piles pot ser:
- Amb els extrems de campana capiculats per capes
- Amb els extrems de campana tots en el mateix sentit. Cada capa s'ha de separar mitjançant
separadors
- Amb els extrems de campana capiculats en els tubs d'una mateixa capa i girant cada capa 90°
respecte de la inferior
Màxim nombre de capes en la pila en funció de la disposició dels tubs:
+-----------------------------------------------------------------+
¦
DN
¦
Extrems
¦ Extrems en el mateix sentit o ¦
¦ (mm) ¦ capiculats per capes ¦ capiculats en una mateixa capa ¦
¦
¦
¦i girant cada capa 90° respecte ¦
¦
¦
¦
de la inferior
¦
¦--------¦----------------------¦---------------------------------¦
¦
60
¦
89
¦
33
¦
¦
80
¦
70
¦
30
¦
¦ 100
¦
58
¦
27
¦
¦ 125
¦
47
¦
24
¦
¦ 150
¦
40
¦
22
¦
¦ 200
¦
31
¦
18
¦
¦ 250
¦
25
¦
16
¦
¦ 300
¦
21
¦
14
¦
¦ 350
¦
18
¦
12
¦
¦ 400
¦
16
¦
11
¦
¦ 450
¦
14
¦
10
¦
¦ 500
¦
12
¦
8
¦
¦ 600
¦
10
¦
7
¦
¦ 700
¦
7
¦
5
¦
¦ 800
¦
6
¦
4
¦
¦ 900
¦
5
¦
4
¦
¦ 1000
¦
4
¦
3
¦
+-----------------------------------------------------------------+
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 545:1995 Tubos accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para las
canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo.

BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a
temperatures fins a 40°C, amb unions soldades o connectats a pressió.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
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El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni
d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts
d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la
intempèrie, manipulació, instal.lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la
llargària romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves.
Contingut de negre de fum: 2 al 2,5% en masa.
Índex de fluïdesa:
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
Temperatura de treball: <= 40°C
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Designació tub ¦ Pressió de prova ¦
¦
¦
a 20°C (bar)
¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦
PE 40
¦
7,0 MPa
¦
¦
PE 100
¦
12,4 MPa
¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
SÈRIE
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
SDR 7,4
¦
SDR 11
¦
SDR 17
¦
SDR 26
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Pressió nominal, PN (bar)
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦
PN 4
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦
¦
PN 16
¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix de paret, e (mm)
¦
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 16 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 20 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 25 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 32 ¦ 4,4 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 40 ¦ 5,5 ¦ 6,2 ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦
¦ 50 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 4,6 ¦ 5,2 ¦ 3,0 ¦ 3,4 ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦
¦ 63 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦ 5,8 ¦ 6,5 ¦ 3,8 ¦ 4,3 ¦ 2,5 ¦ 2,9 ¦
¦ 75 ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦ 6,8 ¦ 7,6 ¦ 4,5 ¦ 5,1 ¦ 2,9 ¦ 3,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 90 ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦ 8,2 ¦ 9,2 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦
¦ 110 ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦ 6,6 ¦ 7,4 ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦
¦ 125 ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦ 7,4 ¦ 8,3 ¦ 4,8 ¦ 5,4 ¦
¦ 140 ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦ 8,3 ¦ 9,3 ¦ 5,4 ¦ 6,1 ¦
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¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160 ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦ 9,5 ¦ 10,6 ¦ 6,2 ¦ 7,0 ¦
¦ 180 ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦
¦ 200 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦ 7,7 ¦ 8,6 ¦
¦ 225 ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦ 8,6 ¦ 9,6 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250 ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦ 9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280 ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315 ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355 ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400 ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450 ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500 ¦
- ¦ ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560 ¦
- ¦ ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630 ¦
- ¦ ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦1000 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦
DN
¦ Diàmetre exterior mig ¦ Ovalització ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦
màxima
¦
¦
¦
mín.
¦
màx.
¦
¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦
16
¦
16,0
¦
16,3
¦
1,2
¦
¦
20
¦
20,0
¦
20,3
¦
1,2
¦
¦
25
¦
25,0
¦
25,3
¦
1,2
¦
¦
32
¦
32,0
¦
32,3
¦
1,3
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
40
¦
40,0
¦
40,4
¦
1,4
¦
¦
50
¦
50,0
¦
50,4
¦
1,4
¦
¦
63
¦
63,0
¦
63,4
¦
1,5
¦
¦
75
¦
75,0
¦
75,5
¦
1,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
90
¦
90,0
¦
90,6
¦
1,8
¦
¦ 110
¦
110,0
¦
110,7
¦
2,2
¦
¦ 125
¦
125,0
¦
125,8
¦
2,5
¦
¦ 140
¦
140,0
¦
140,9
¦
2,8
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 160
¦
160,0
¦
161,0
¦
3,2
¦
¦ 180
¦
180,0
¦
181,1
¦
3,6
¦
¦ 200
¦
200,0
¦
201,2
¦
4,0
¦
¦ 225
¦
225,0
¦
226,4
¦
4,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 250
¦
250,0
¦
251,5
¦
5,0
¦
¦ 280
¦
280,0
¦
281,7
¦
9,8
¦
¦ 315
¦
315,0
¦
316,9
¦
11,1
¦
¦ 355
¦
355,0
¦
357,2
¦
12,5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 400
¦
400,0
¦
402,4
¦
14,0
¦
¦ 450
¦
450,0
¦
452,7
¦
15,6
¦
¦ 500
¦
500,0
¦
503,0
¦
17,5
¦
¦ 560
¦
560,0
¦
563,4
¦
19,6
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 630
¦
630,0
¦
633,8
¦
22,1
¦
¦ 710
¦
710,0
¦
716,4
¦
¦
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¦ 800
¦
800,0
¦
807,2
¦
¦
¦ 900
¦
900,0
¦
908,1
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 1000
¦ 1000,0
¦ 1009,0
¦
¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació
localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila
ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones
enterradas de distribución de combustibles gaseosos. Características y métodos de ensayo.

BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

- De columna humida
- Per a soterrar en pericó

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23400.
Pressió de treball: <= 30 bar
Material de construcció: Fosa
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable
Material de la vàlvula: Bronze
Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica
Material dels enllaços ràpids (racords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat
Gruix de l'anoditzat dels racords: >= 20 micres
Característiques mecàniques del material dels racords:
- Resistència a la tracció: >= 290 N/mm2
- Mòdul d'elasticitat: >= 240 N/mm2
- Allargament: >= 8%
- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): 95 aproximadament

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM2 - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS
BM21 - HIDRANTS

HIDRANT DE COLUMNA SECA:
Ha d'estar format per:
- Un cos superior que conté l'accionador de la vàlvula de tancament inferior i les boques de
connexió amb enllaç ràpid amb una tapa agafada amb una cadena.
- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas d'impacte s'ha
de trencar l'element intermedi del cos superior i l'eix d'accionament de la vàlvula que hi passa;
així s'evita el desperfecte de la vàlvula.
- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en posició de
tancament; ha de permetre buidar l'aigua dels dos elements superiors i evitar que es puguin
gelar.
Els tres elements han d'estar embridats entre ells.
HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA:
Ha d'estar format per:
- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la xarxa.
- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, amb les
boques de connexió proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb una cadena.
HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ:
Ha d'estar format per:
- Un pericó de registre
- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva connexió a
la xarxa i amb una corba proveïda d'enllaç ràpid i d'una tapa agafada amb una cadena.
El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Hidrants.
S'han considerat els tipus següents:
- De columna seca
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NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret
1942/1993, que aprova el reglament CPI.
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UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm.
UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 70 mm.
UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 100 mm.
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos de
verificación.

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios.

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS DEL SÒL
BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

HIDRANTS DE COLUMNA SECA:
UNE 23405:1990 Hidrante de columna seca.
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:
UNE 23406:1990 Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda.
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:
UNE 23407:1990 Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra.

BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris per a instal·lacions de protecció
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per
- Part proporcional d'elements especials per

contra incendis.
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

detectors
centrals de detecció
sirenes
polsadors d'alarma
hidrants
columnes seques
boques d'incendi
detectors-extintors automàtics
vàlvules de control i d'alarma
extintors.
parallamps.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret
1942/1993, que aprova el reglament CPI.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra vegetal no adobada
- Terra vegetal
- Terra de bosc
- Terra àcida
- Terra volcànica
- Roldor de pi
- Encoixinament per a hidrosembra
TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males 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:
- 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'abocador.
Granulometria: 4 - 16 mm
Calç: < 10%
Densitat aparent seca: 680 kg/m3
ROLDOR DE PI:
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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·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i
paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament 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.
Als sacs hi han de figurar les següents dades:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
TERRA VOLCÀNICA:
Subministrament: A granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D03 - GRANULATS
D039 - SORRES-CIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul·la
- Consistència plàstica o tova: ± 10 mm
- Consistència fluida: ± 20 mm
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte
o les fixades per la DF.
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la
sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges.
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

D0391311.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter al afegir-li
l'aigua una vegada estès.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS

D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D070A8B1,D0701641,D070A4D1,D0701821.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en
el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de
complir:
- Cendres volants: <= 35% pes de ciment

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
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Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2191306,F2193J06,F2194JB5,F2194XL5.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental,
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

de

seguretat

i

salut

i

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

F227A00F,F227F00F,F227L00F.

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
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F22 - Familia 22
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i
d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de
ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2285B0F,F228A10F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per
precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment
s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli,
zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb
els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els
sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la
DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
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CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C
en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables,
turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans
de l'execució.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments,
sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit
la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
tuberia instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear
entre ells una superfície contínua de separació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
* Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos

F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
F23 - APUNTALAMENTS I ESTREBADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F242B099.

F2316101.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció
del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics.
S'han considerat els elements següents:
- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim
- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'apuntalament i l’estrebat de forma coordinada amb el procés d’excavació
- Desmuntatge de l’apuntalament i l’estrebat quan o autoritzi la DF.
CONDICIONS GENERALS:
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que
especifica la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF.
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres.
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin
desplaçaments.
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat
per la DF.
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de
dalt a baix utilitzant plataformes suspeses.
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals,
d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm.
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal.
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar.
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment
després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de
suspendre els treballs i avisar a la DF.
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Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres,
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i
de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del
lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de l'obra o
entre obres, amb dúmper o mototragella o camió
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o
centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb
camió
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
A L'OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la
DF no accepti com a útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació
del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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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 de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

- Metall CER 170407 (metalls barrejats) >= 4 t
- Fusta CER 170201 (fusta): <= 2 t
- Vidre CER 170202 (vidre): >= 2 t
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 1 t
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:
- Si es fa la separació selectiva en obra:
- Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen
substàncies perilloses)
- No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,
mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
barrejats, que contenen substàncies perilloses)
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):
- Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
barrejats, que contenen substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais
previstos a l'obra per a aquesta finalitat.
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin,
d'acord amb la separació selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova
el catàleg de Residus de Catalunya.

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R65037.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Classificació dels residus en obra
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal.lació autoritzada de gestió on se li aplicarà
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat:
- Formigó CER 170101 (formigó): >= 160 t
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 80 t
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RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de
la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col.locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una
instal.lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
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El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor i posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
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Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.

F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o
demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou 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 necessàri a 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 residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
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F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F31 - RASES I POUS
F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F31522H1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions
de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l’encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la
EHE) en funció de les classes d'exposició.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de
la DF.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa
de formigó sense que es toquin entre elles.
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Gruix màxim de la tongada:
- Consistència seca: <= 15 cm
- Consistència plàstica: <= 25 cm
- Consistència tova: <= 30 cm
Toleràncies d'execució:
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma
EHE.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en
la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits
d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta: - 20 mm
- Fonaments encofrats : + 40 mm
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- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m : + 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm
- D > 2,5 m : + 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la
part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora
d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En
aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la
resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i
als paraments.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb
aigües o filtracions agressives
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Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració
de l'element.

- Gruix: - 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

amb

aquelles

modificacions

i

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE).

F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F936 - BASES DE FORMIGÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

F9365H51.

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE).

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base de formigó per a paviment.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Estesa i vibratge amb regle vibratori
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle
vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas de col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
En el cas de col·locació amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar
les rasants previstes.
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han
>= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m,
d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de
els junts de retracció.
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap
Fck
Toleràncies d'execució:

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i
les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

F96 - VORADES

vibratori, i estesa i

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F961U120,F96AUA10.

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

a les alineacions i a
de ser d'una fondària
han de ser de 2 cm

Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre base de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col·locació sobre esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja

fer-los coincidir amb
de 28 dies: >= 0,9 x
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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.
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Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de
formigó.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D'ACER:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a
la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas
ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F974V010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb
morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Rigola amb peces col.locades amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de morter
- Col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de la superfície acabada
RIGOLA:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del
2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m

COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les
indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

RIGOLA AMB PECES:
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades
a fil i a tocar i en alineacions rectes.
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.

VORADA DE PLANXA D'ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al
projecte.

CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%
- Rigola de formigó: >= 90%

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RIGOLA AMB PECES:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a
l'hivern.

VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RIGOLA AMB PECES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F97 - RIGOLES
F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F981U105.

F99 - ESCOCELLS
F991 - FORMACIÓ D'ESCOCELLS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre base de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col·locació sobre esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
CONDICIONS GENERALS:
L'element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma 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'estar 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.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les
indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F991Z099.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'escocells per a voreres.
S'han considerat els escocells formats amb els materials 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 operacions següents:
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- 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'assentament
- 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 escantonaments, esquerdes o d'altres defectes
visibles.
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica
estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar
visible.
Les parets de l'escocell acabat han de quedar a escaire, 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
- Aplomat: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/m
ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT:
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar.
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Junt entre les peces i el paviment:
Toleràncies d'execució:
- Balcament de l'escocell: ± 3 mm
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm
- Junts: ± 1 mm

>= 3 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 mateix 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 oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.

- Col·locació de la tapa d'escocell
CONDICIONS GENERALS:
L'element col·locat no ha de tenir defectes visibles ni modificacions de les condicions exigides
als materials components.
Toleràncies d'execució:
- Balcament general: ± 3 mm
BASTIMENT PER A TAPA D'ESCOCELL:
La part superior del bastiment ha de quedar al mateix pla que l'enrajolat perimetral i sòlidament
travat al paviment per les seves potes d'ancoratge.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre el pla del bastiment i el de l'enrajolat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
BASTIMENT PER A TAPA D'ESCOCELL:
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
TAPA D'ESCOCELL:
Si després de la col·locació apareixen defectes que no s'han vist abans o que s'han produït
durant el procés, la tapa s'ha de treure i s'ha de canviar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

F9E - PAVIMENTS DE PANOT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9E11204,F9E13204,F9E1S005.

F99Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESCOCELLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F99Z5599.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements per a la protecció d'escocells.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment per a tapes d'escocell
- Tapa d'escocell
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Bastiment per a tapa d'escocell:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del bastiment amb morter
Tapa d'escocell:
- Preparació i comprovació del bastiment
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
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- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a
les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del
25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa col.locada i compactada.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient.
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior a la de
l'ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa de la mescla bituminosa
- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159).
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus de
la DT
L'amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secciótipus.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
El gruix d'una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus.
L'amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secciótipus.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa base: >= 80% del gruix teòric
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric.
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa
textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del conjunt: >= 90% del gruix teòric
- Planor de la capa de rodadura: ± 5 mm/3 m
- Planor de les altres capes: ± 8 mm/3 m
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha normativa de compliment obligatori.

CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir
restes de fluidificants o aigua a la superfície.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la
major continuïtat possible.
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada,

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9H12198,F9H12196,F9H1V250,F9H12114,F9H1N124,F9H12199.
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treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts
longitudinals.
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui
encara calenta, si la mescla es en calent, i en condicions de ser compactada.
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i,
si és precís, humits.
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de
l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra.
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats,
abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodadura
s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua
sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les
possibles irregularitats s'han de corregir manualment.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC per a capes de gruixos
>=5 cm o a 8ºC per a capes de gruixos <5 cm, o en cas de pluja.
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s'han d'eliminar mitjançant fresat els
excessos de lligant i s'han de segellar les zones massa permeables.
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s'han d'evitar sempre els junts
longitudinals.
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l'execució del junt
longitudinal.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la
fórmula de treball.
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi
sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la
fórmula de treball.
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima
prescrita a la fòrmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla extesa; i
s'ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la mescla
estigui en condicions de ser compactada.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i
fina de reg d'adherència.
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la
temperatura ambient i amb la densitat adequada.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrà la posada en obra de la mescla quan la
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb vent intens,
després de glaçades, especialment sobre taulers de ponts i estructures, la DF pot augmentar el
valor mínim de la temperatura.
També s'han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques.
La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de
manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni
arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s'ajusti a la secció
transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes.
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La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la sortida
de la estenedora, no pot ser inferior a 135ºC.
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa
arribi als 60ºC. Fins que la capa no assoleixi la temperatura ambient, s'han d'evitar les
aturades brusques i els canvis de sentit del transit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l'amplària de cada capa realment construïda d'acord
amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en
els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs
de control de cada lot.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
m2 de superfície, mesurats multiplicant
llargària realment executada.

l'amplària

senyalada

per

la

capa

en

la

DT

per

la

CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.

F9J - REGS SENSE GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9J12X50,F9J13Q40.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb
producte filmogen.
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:
- Reg d'imprimació
- Reg d'adherència
- Reg de penetració
- Reg de cura
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de penetració:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
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- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
Reg amb producte filmogen.
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del producte filmogen de cura
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada
sense lligant.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió
de dues franges.

REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):

10-40 s Saybolt Furol

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir
les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent.
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els
vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de
4,76 mm.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
El granulat de cobertura, en el seu cas,
La dotació de la capa de granulat de
l'excés de lligant o per tal de garantir
Dotació del granulat de cobertura: <= 6

ha de tenir una distribució uniforme.
cobertura, ha de ser la necessària per tal d'absorbir
la protecció del reg del trànsit d'obra.
l/m2, >= 4 l/m2

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.

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:
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

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de
complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d'estar estovada
per un excés d'humitat.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de
producte a la temperatura especificada.
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l'aplicació manualment amb un
equip portàtil.
L'estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s'ha de fer, sempre que sigui possible,
mecànicament.
El procés d'estesa del granulat, ha d'evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera
necessari.
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
No s'ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s'hagi absorbit completament o, en el cas
de l'estesa d'un granulat de cobertura, fins passades 4 h de l'estesa. En qualsevol cas, la
velocitat dels vehicles ha de ser <= 40 km/h.
REG D'ADHERÈNCIA:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos de
betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes
bituminoses.
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
- Pintat de banda contínua sonora
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig

Plec de Condicions Técniques
Pàgina 65 de 90

Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Servei de Projectes i Obres
- 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):
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- 30 dies: >= 300 mcd/lx m2
- 180 dies: >= 200 mcd/lx m2
- 730 dies: >= 100 mcd/lx m2
- Color groc: >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminós: >= 0,30
- Sobre paviment de formigó: >= 0,40
- Color groc: >= 0,20

1,7

BANDA CONTÍNUA SONORA:
La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la
mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les
rodes del vehicle.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames
i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg
d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals
“SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un
pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai
inclinades.
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de
Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min.
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es
compondrà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.
La placa “OBRES” haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
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Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les
circumstàncies, els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa
a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR
301). El primer senyal de
limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”.
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP
25, TR
400, TR
5, TR
6, TR
305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la
resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a
40 km/h.
L'ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment
proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació
de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant
en planta una alineació recta l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior
quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i
les senyalitzacions auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions
alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura,
s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats
per al curat del formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura,
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat.
BANDA CONTÍNUA SONORA:
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar amb la
maquinària i les eines adequades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa
al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
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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.

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada: >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE
135312 i UNE 135314.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada
per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC:
Señalización de Obras.

FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.
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VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y
sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de
la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques 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 operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
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- Verticalitat:

± 1°

VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada: >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE
135312 i UNE 135314.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada
per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y
sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de
la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 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
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- Retirada de l'apuntalament provisional
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada 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 la rasant del paviment.
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el
interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del
galvanitzat.
La distància del suport a la part exterior de la calçada 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 resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de
gravetat de la senyal o rètol que li correspongui.
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la
posició correcta.
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls
fàcilment, sense produir esforços al conjunt.
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de 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 substitució ràpida i fàcil del suport.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 5 cm
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm
- Verticalitat: ± 1°
COL·LOCAT FORMIGONAT:
Resistència a la compressió del formigó als 28 dies:
Fondària d'ancoratge: > 40 cm

>= 0,9 x 12,5 N/mm2

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
COL·LOCAT CLAVAT:
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions 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 d'abocar abans que comenci el seu adormiment.
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y
sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de
la Instrucción de Carreteras.
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Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies:
Fck

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5J8F0E.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.
S'han considerat els materials següents:
- Caixa de formigó
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó
En caixa de maó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
CAIXA DE FORMIGÓ:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.

>= 0,9 x

CAIXA DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a
la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense
fissures, forats o altres defectes.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat: 1,1 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat: ± 2 mm
ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit
a la paret.
Gruix de l'arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
CAIXA DE FORMIGÓ:
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
CAIXA DE MAÓ:
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
EMBORNALS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje
superficial
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE).

FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5Z5C99.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter, si és el cas
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge.
Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant.
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment
perimetral, i han de mantenir el seu pendent.
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu
perímetre.
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o
bé produir sorolls.
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Guerxament: ± 2 mm
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BASTIMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

FD7 - CLAVEGUERES
FD7F - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD7F9575,FD7FC375,FD7FC399,FD7FC398.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla
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- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs
- Baixada dels tubs al fons de la rasa
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas
- Unió dels tubs
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el
pendent definit per a cada tram.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir
l'especificat en la DT.
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de
l'altre amb l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de
l'extrem de diàmetre exterior més petit.
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de
l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la
DF.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat
en el seu plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm
Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm
Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la
DF.
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines
de treball, etc.).
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
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El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha
de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures
elevades de l'efluent.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la
rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària
elements o dels
Aquest criteri
efectuat.
Aquest criteri
instal·lada.

instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
punts per connectar.
inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje
superficial

FDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDB2746B.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.
S'han considerat els tipus següents:
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.
- Soleres de formigó amb armadura lleugera
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Solera de llambordins:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de base
- Cura del formigó
- Col·locació dels llambordins de la solera
- Col·locació de la beurada
Solera de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas
- Cura del formigó
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CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja
canya, ha de quedar plana.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
SOLERA DE FORMIGÓ:
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó , s'ha de formar una
mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el
tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària de
mig tub.
Amplària de la mitja canya: Aproximadament igual al D del tub
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:
- Línia de l'eix: ± 24 mm
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres: ± 12 mm
- Gruix (e):
- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
- Planor: ± 10 mm/m
SOLERE S DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les
especificades a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres
substàncies perjudicials.
SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben
assentades i encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó.
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.
Gruix dels junts entre les peces: <= 0,8 cm
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: + 2%, - 1%
- Gruix del llit de formigó: - 5%
- Nivell de la solera: ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.
SOLERE S DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
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S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat en la taula
69.8.2 de la EHE-08
SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta
a sobre del formigó fresc.

Els junts han d'estar plens de morter.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.
Toleràncies d'execució:
- Secció interior del pou: ± 50 mm
- Aplomat total: ± 10 mm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter,
recolzades a sobre d'un element resistent.
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio,
estructural (EHE-08).

por el que se aprueba la instrucción de

hormigón

FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDD1A099,FDDZS005,FDDZ7C99,FDDZ7C98,FDD15099.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col.locació
dels elements complementaris.
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la
paret i eventualment, esquerdejat exterior
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.
- Bastiment i tapa
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de ferro colat
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Parets:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col/locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou
En el bastiment i tapa:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
En el graó:
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter
PARET PER A POU:
El pou ha de ser estable i resistent.
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han
d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a
baix.
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PARET DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a
la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de
ser polsegós.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit
a la paret.
Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm
BASTIMENT I TAPA:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar,
anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de
les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
GRAÓ:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargària d'encastament: >= 10 cm
Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm
Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm
Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
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- Paral·lelisme amb la paret:

± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
PARET PER A POU:
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
PARET DE MAÓ:
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de
rebre.
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
PARET PER A POU:
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.

- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra
diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
La unió entre dos elements de la canalització ha de quedar feta de manera que l'extrem llis d'un
d'ells, penetri en l'extrem en forma de campana de l'altre.
L'estanquitat s'obté per la compressió de l'anella elastomèrica situada a l'interior de l'extrem
de la campana mitjançant la introducció de l'extrem llis o bé, mitjançant una contrabrida que es
recolza a l'anell extrem de la campana i que s'hi subjecta amb cargols de cabota en aquells casos
en què s'indica que la unió té contrabrida d'estanquitat.
En les unions amb contrabrida d'estanquitat, aquesta ha de tenir col·locats tots els bulons els
quals han d'estar apretats amb el següent parell:
- Bulons de 22 mm: 120 Nm
- Bulons de 27 mm: 300 Nm
En les unions amb contrabrida de tracció, aquesta ha de tenir col·locats tots els bulons i ha
d'estar en contacte en tot el seu perímetre amb la boca de la campana.
En les unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i el junt
d'estanquitat.
En les unions per testa, l'estanquitat s'obté per la compressió de les dues anelles
elastomèriques col·locades a cada extrem del maniguet de reacció, comprimides per les brides.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
FF3 - TUBS DE FOSA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalització amb tub de fosa dúctil i la col·locació d'accessoris, col·locats al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Unió de campana amb anella elastomèrica
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció
- Unió per testa amb brides exemptes, anelles elastomèriques i maniguet de reacció en cada unió
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
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COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir
l'especificat en la DT.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Si la canonada té un pendent >= 25% ha d'estar fixada mitjançant brides metàl·liques ancorades a
daus massissos de formigó.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat
en el seu plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no ha de ser agressiu pel
material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
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A totes les superfícies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el recobriment afectat per
mitjà de pintura epoxi d'assecatge ràpid.
Els bulons de les brides i contrabrides s'han d'apretar en diferents passades, seguint un ordre
de diàmetres oposats.
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el
valor indicat a la DT.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis
i greixos, i finalment aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes operacions.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la
DF.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines
de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la
rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.

FFB - TUBS DE POLIETILÈ
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la
col·locació
d'accessoris
en
canalitzacions
soterrades
amb
unions
soldades,
col·locats
superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de
servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de
servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures
fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació
de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè reticulat)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra
diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels
accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior
del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin
fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦
¦
Polietilè
¦
Polietilè
¦
¦
¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦
A 0°C
¦ <= 50 x Dn
¦
<= 40 x Dn
¦
¦
A 20°C
¦ <= 20 x Dn
¦
<= 15 x Dn
¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
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COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment
a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si
l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han
d'instal·lar dins d'una beina d'acer.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
- Tub polietilè densitat baixa:
+-------------------------------------+
¦ DN ¦
Trams
¦
Trams
¦
¦ (mm) ¦
verticals ¦ horitzontals ¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦ 16 ¦
310
¦
240
¦
¦ 20 ¦
390
¦
300
¦
¦ 25 ¦
490
¦
375
¦
¦ 32 ¦
630
¦
480
¦
¦ 40 ¦
730
¦
570
¦
¦ 50 ¦
820
¦
630
¦
¦ 63 ¦
910
¦
700
¦
+-------------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu
damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes
que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i
dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat
en el seu plec de condicions.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment
sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la
pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar
les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la
DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines
de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la
rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
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La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.
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FM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
FM2 - INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions
com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret
1942/1993, que aprova el reglament CPI.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Hidrant.
S'han considerat els tipus següents:
- De columna seca
- De columna humida
- Soterrat en pericó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrants de columna seca:
- Fixació de la columna a la base
- Connexió a la xarxa d'alimentació
- Recobriment de protecció de la part soterrada
Hidrants de columna humida:
- Fixació de la columna a la base.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
Hidrants soterrats en pericó:
- Fixació del conjunt al fons del pericó.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Aplomat: <= 5 mm
HIDRANTS DE COLUMNA SECA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior.
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, etc.,
que han de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra.
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de
l'element intermedi.
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de
l'aigua evacuada.
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat
sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions
de la seva partida d'obra.
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació.
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.

FR - JARDINERIA
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL
FR2G - EXCAVACIÓ DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavació per a plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat els tipus següents:
- Clot
- Rasa
S'han considerat els aprofitaments de les terres següents:
- Càrrega sobre camió
- Escampada al costat de l'excavació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Amb càrrega de terres:
- Replanteig dels clots o rases per excavar
- Extracció de les terres
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió
Amb escampada de terres:
- Replanteig dels clots o rases per excavar
- Extracció de les terres
- Escampada de les terres sobrants al costat dels clots o rases excavades
CONDICIONS GENERALS:
L'excavació ha de quedar a la situació prevista.
Les parets de l'excavació han de ser estables.
Toleràncies d'execució:
- Volum: ± 10%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar la permeabilitat del terreny i fer, si és necessari, els treballs de drenatge
perquè la terra tingui la permeabilitat adequada.
L'excavació s'ha de fer amb el màxim de temps possible abans de la plantació per a facilitar
l'aireig del terra.
En cas d'imprevistos (olors de gas, restos de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i
avisar a la DF.
Les terres excavades s'han de corregir amb les aportacions indicades a la DT, o en el seu defecte
per les que digui la DF.
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i
vehicles.
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.
Quan l'excavació es realitza amb escampada de les terres sobrants, aquestes s'han de separar en
dues parts: per una banda la superficial i per l'altre la profunda.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a
un abocador autoritzat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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RASA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

FR6 - PLANTACIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Treballs de plantació.

FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL
FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
- Grànuls de poliestirè
- Argila expandida
- Palet de riera
- Sauló
- Sorra
- Terra vegetal, de bosc, àcida o volcànica
- Roldor de pi
- Torba
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat
existent, si és el cas.
Els grànuls de poliestirè, l'argila expandida, el palet de riera, el sauló o la sorra aportats,
no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, el roldor de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de
males herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a
evacuar l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 3 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'explanada, sense produir
danys a les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Els grànuls de poliestirè s'han d'abocar sota dels altres components i s'han de barrejar
immediatament.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar 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.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Plantes de temporada
- Plantes crasses
- Arbres
- Plantes vivaces
- Arbusts
- Cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Arbre o arbust:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- Plantes:
- En contenidor
- En esqueix
- En pa d'herba
- Amb l'arrel nua
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbre o arbust:
- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Protecció de l'espècie vegetal plantada
- Plantes:
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Protecció de l'espècie vegetal plantada
ARBRES I ARBUSTS:
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició
natural sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació
prevista.
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver.
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors.
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits
amb les mesures adequades.
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm
PLANTES:
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.
PA D'HERBA:
Han d'estar col·locats a trencajunt, sense deixar forats entre les plaques.
Els junts han d'estar plens d'una barreja a parts iguals de sorra i torba humida i mòlta.
ESQUEIX:
Han d'estar col·locats a portell.
Han d'estar enterrats per la seva part inferior.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
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S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera
hora del matí o a última de la tarda.
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat.
ARBRES I ARBUSTS:
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.
Dimensió mínima del clot de plantació
- Arbres:
- Amplària: 2 x diàmetre de les arrels o pa de terra
- Fondària: 1,5 x fondària de les arrels o pa de terra
- Arbusts:
- Amplària: diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la
terra.
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix,
on s'han de dipositar les arrels.
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb
mitjans manuals.
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat.
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades.
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de
plantació i 25 cm de fondària.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i
emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a
trencar-lo i retirar-lo.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del
forat de plantació.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar
procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de
major diàmetre.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del
forat de plantació.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura
interna del mateix.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les
arrels dins del pa de terra.
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.
PLANTES:
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar
l'aireig del sòl.
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes
dimensions d'aquest.
Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant només les sanes
i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense
que es dobleguin, en especial les de major diàmetre.
PA D'HERBA:
Les vores de les gleves consecutives s'han de col·locar a tocar, per testa, i a pressió.
Després de la plantació s'ha de passar el corró de manera que les plaques quedin en contacte amb
el terreny.
No s'ha d'utilitzar fins al cap de quatre setmanes de la plantació, però es podrà trepitjar al
cap d'una setmana.

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
SUBMINISTRAMENT EN PA D'HERBA O EN ESQUEIX:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal.
Treballs de plantació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 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.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

G219Q105.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS
G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
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G2R - GESTIÓ DE RESIDUS
G2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o
demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.
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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 capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i els Enderrocs” de l’obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu 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 RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat 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 residu i en el seu cas, el número de llicència
d’obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió
de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
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Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.

G9 - FERMS I PAVIMENTS
G93 - BASES
G931 - BASES DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G931R01J.
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
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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.
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
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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, 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.

G9J - REGS SENSE GRANULATS
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb
producte filmogen.
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:
- Reg d'imprimació
- Reg d'adherència
- Reg de penetració
- Reg de cura
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de penetració:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
Reg amb producte filmogen.
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del producte filmogen de cura
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada
sense lligant.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió
de dues franges.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
El granulat de cobertura, en el seu cas,
La dotació de la capa de granulat de
l'excés de lligant o per tal de garantir
Dotació del granulat de cobertura: <= 6

Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera
necessari.
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
No s'ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s'hagi absorbit completament o, en el cas
de l'estesa d'un granulat de cobertura, fins passades 4 h de l'estesa. En qualsevol cas, la
velocitat dels vehicles ha de ser <= 40 km/h.
REG D'ADHERÈNCIA:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos de
betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes
bituminoses.
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):

10-40 s Saybolt Furol

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir
les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent.
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els
vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de
4,76 mm.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ha de tenir una distribució uniforme.
cobertura, ha de ser la necessària per tal d'absorbir
la protecció del reg del trànsit d'obra.
l/m2, >= 4 l/m2

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.

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:
No són d'abonament els excessos laterals.

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de
complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d'estar estovada
per un excés d'humitat.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de
producte a la temperatura especificada.
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l'aplicació manualment amb un
equip portàtil.
L'estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s'ha de fer, sempre que sigui possible,
mecànicament.
El procés d'estesa del granulat, ha d'evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
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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.

* 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.

GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS
GDD - PARETS PER A POUS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GDD1U090.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació
dels elements complementaris.
S’ han considerat els materials següents per a les parets del pou:
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la
paret i eventualment, esquerdejat exterior
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter
S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.
- Bastiment i tapa
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de ferro colat
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Parets:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col/locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou
En el bastiment i tapa:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
En el graó:
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter
En el junt d'estanquitat:
- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub
- Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió
- Col·locació del tub dins de la peça del junt
- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior
- Prova de l'estanquitat del junt col·locat
PARET PER A POU:
El pou ha de ser estable i resistent.
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han
d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a
baix.
Els junts han d'estar plens de morter.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.
Toleràncies d'execució:
- Secció interior del pou: ± 50 mm
- Aplomat total: ± 10 mm
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter,
recolzades a sobre d'un element resistent.
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La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.
PARET DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a
la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de
ser polsegós.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit
a la paret.
Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm
BASTIMENT I TAPA:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar,
anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de
les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada
per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm
GRAÓ:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.
Han d’estar alineats verticalment.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargària d'encastament: >= 10 cm
Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm
Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm
Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó (senzill):
- Deformació sota càrrega: ≤ 5 mm
- Deformació remanent: ≤ 1 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: ≥ 3,5 kN
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó (doble):
- Deformació sota càrrega: ≤ 10 mm
- Deformació remanent: ≤ 2 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: ≥ 3,5 kN
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
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- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm
JUNT D'ESTANQUITAT:
El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada.
La unió entre el tub i el pericó ha de ser estanca i flexible.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
PARET PER A POU:
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
PARET DE MAÓ:
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de
rebre.
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.
JUNT D'ESTANQUITAT:
No s'han d’instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament.
No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors.
El connector s'ha de fixar a la paret del pericó per mitjà d'un mecanisme d'expansió.
La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d’instal·lar el connector.
La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica.

Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de totes les peces col·locades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
PARET PER A POU:
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917),
sempre que es canviï de procedència.
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d’execució sobre un 10 % del graons col·locats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H1411111,H1421110,H1433115,H1441201,H1451110,H1462242.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos
que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori
destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l’aparell auditiu
- Proteccions per a l’aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir
la salut o la integritat fí sica del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d’esport
- El material d’autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç
davant els riscos que motiven el seu ús,
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi
hauran de:
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del
treballador.
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos
corresponents.
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El responsable de la
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament,
especialment quan es
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts:
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:
- La gravetat del risc
- El temps o freqüència d’exposició al risc
- Les condicions del lloc de treball
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- Les prestacions del propi EPI
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els que es pugui
garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces
directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant
la formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari.
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha
d’utilitzar.
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o
redueixin la seva eficàcia.
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc.
PROTECCIONS DEL CAP:
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el cap, serà
perceptiva la utilització de casc protector.
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció específica
d'ulls i oïdes.
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de
treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i
demolició
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres,
obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars
- Obres en foses, rases, pous i galeries
- Moviments de terra i obres en roca
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Utilització de pistoles per a fixar claus
- Treballs amb explosius
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà
quines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de
substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans
adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i adorns sortints.
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de
cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai
al seu interior).
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres, pantalles
transparents o viseres.
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
S’han de tenir en compte els aspectes següents:
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i
ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti -entelat
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser
perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de
Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o
acetat transparent.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament.
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Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran
protegits contra fregament. Seran d'ú s individual i no podran ser utilitzats per diferents
persones.
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall
- Treballs de perforació i burinat
- Talla i tractament de pedres
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid
- Activitats en un entorn de calor radiant
- Treballs que desprenen radiacions
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla
haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en
previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat
reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent,
equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de
soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el
fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós.
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la
pinça de soldar.
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es
faran servir les pantalles de cap de tipus regulables.
Característiques dels vidres de protecció:
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o
portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica
d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit
- Treballs de percussió
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert
i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells
individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament
i
insonorització que calgui adoptar.
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los,
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars.
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó.
Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la
compatibilitat dels diferents elements.
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents
riscos:
- Pols, fums i boires
- Vapors metàl·lics i orgànics
- Gasos tòxics industrials
- Monòxid de carboni
- Baixa concentració d’oxigen respirable
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- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, quan puguin
existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de
fuites del fluid frigorífic
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà
sols quan estigui garantida a l’ambient una
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi
poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió.
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que
el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran
reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin
l'any.
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc,
per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es
seleccionaran en funció de les
següents activitats:
- Treballs de soldadura
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins
- Treballs amb risc elèctric
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al
treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom,
teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada,
etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries
plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador
de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat:
- Calçat de protecció i de seguretat:
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d’obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i
desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge
- Construcció de sostres
- Treballs d’estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció.
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Construcció de sostres
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de penetració de
masses en fusió:
- Soldadors
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb
reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.
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Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà de substituir
el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir
la puntera metàl·lica de protecció mecà nica per a la realització de treballs en moviments de
terres i realització d'estructures o enderrocs.
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir calçat aïllant
sense cap element metàl·lic.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca
permetrà desfer-se’n
ràpidament del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents.
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs
que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls,
vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles
d'acer flexible sobre el bloc del pis de la
sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug.
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de
defensa davant d’aquestes.
PROTECCIONS DEL COS:
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en funció de les
següents activitats:
- Treballs en bastides
- Muntatge de peces prefabricades
- Treballs en pals i torres
- Treballs en cabines de grues situades en altura
Aquests cinturons compliran les segü ents condicions:
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o filaments
que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de
5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes
mitjançant reblons
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 mm
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària
de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles.
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el
temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari
amb rebut signat per part del receptor.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les
activitats:
- Peces i equips de protecció:
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents
corrosius
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent
- Manipulació de vidre pla
- Treballs de rajat de sorra
- Treballs en cambres frigorífiques
- Roba de protecció anti-inflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus
- Davantals antiperforants:
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
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- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques compliran les
següents condicions:
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents
característiques:
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
- Que siguin visibles a temps pel destinatari
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran
seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d’explotació i transport elèctric
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant,
faran servir roba sense accessoris metàl·lics.
Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques
i bosses per al trasllat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l’emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a
la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de
la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat
o no utilitzat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
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Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial.
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología.

H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H152U000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si,
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les
conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de
protecció.
S’han considerat els tipus de protecció següents:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:
- Protecció de forats verticals amb vela de lona
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de
fusta
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de
seguretat
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura
- Barana de protecció a la coronació d’una excavació
- Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat
- Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts
- Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació

Projecte d’Urbanització de la carretera de Rubí, entre la carretera de Montcada i el carrer Baldrich

- Anellat per a escales de ma
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics
- Pantalla de protecció front al vent
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als
treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip,
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se
incontroladament , posant en perill la seguretat de persones o bens.
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mò bils dels
SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i
romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o
mantenir els SPC.
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i
el fabricant del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen
la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb
aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment,
s’hauran d’adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir
els riscos als mínims possibles.
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que
comprometin l’eficàcia de la seva funció.
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un
element perillós, l’operació haurà
de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que
garanteixin una distància de seguretat suficient.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, susceptibles
de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m.
Ha d’estar constituïda per:
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant.
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m.
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada.
El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lidament ancorats tots els seus elements entre si
i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta
frontal de 1,5 kN/m.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1,
col· locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en
construcció.
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre.
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte
que caigués no es dones un cop amb l’estructura.
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de
diàmetre.
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
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La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap
indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que
protegeix, amb peces d’acer encastades als sostres.
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les
possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta.
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes i
al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a
tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del
projectista, fabricant i/o subministrador.
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades
a l’operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat
dels treballadors.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat
l’activitat.
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions
es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC
i dels
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del
fabricant.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva
o hauran de prendre’s les mesures necessà ries per a impossibilitar el seu ús.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les caigudes
d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció
de protecció col·lectiva.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a
una alç ada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per
sobre del terra).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
estados miembros sobre máquinas.
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Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE,
sobre máquinas.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la
edificación
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de
instalación.

H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
H6A - TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES
H6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H6AA2111.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d’alçària, de malla d’acer, fixada a peus prefabricats de
formigó i amb el desmuntatge inclòs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca
- Desmuntatge del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre els suports: ± 5 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

HQ - EQUIPAMENTS
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HQU15Q0A,HQU1A20A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel
personal d’ obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort.
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector.
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu,
respecte a les instal· lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi
al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal
que hi participi pugui gaudir d’ aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de
Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal
manera que no vagi en detriment de cap de les parts.
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest
tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfí cies habilitades i qualitats,
es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb
uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se
de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat
i Salut de l’obra.
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ:
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal· lacions
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb
l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la l lei
estableix per a tot centre de treball industrial.
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i
preservant en el seu àmbit personal d’utilització , les condicions d’ordre i neteja habituals del
seu entorn quotidià.
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les
casetes provisionals del personal d’ obra i el seu entorn d’implantació.
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran
per amortització
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són
propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant
l’execució de l’obra.
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum
de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra.
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la
edificación

Terrassa, juny de 2012

Pere Puigdomènech i Roca
Arquitecte
Cap del Servei de Projectes i Obres

Lluís Casals i Solà
Arquitecte tècnic
Servei de Projectes i Obres

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater.
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater.
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i
aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:
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6XEPLQLVWUH L LQVWDOāODFLy GLQV G DUPDUL GH SURJUDPDGRU HOHFWUzQLF SHU D  HVWDFLRQV GH UHJ
WLSXV$&&GH+XQWHU,QFORVDFRQQH[LyDOHV[DU[HVG DLJXDLHOHFWULFLWDW



€

$OWUHVFRQFHSWHV




€
€

P

)UHVDWSHUFPGHJUXL[GHSDYLPHQWGHPHVFOHVELWXPLQRVHVLFjUUHJDVREUHFDPLy
$OWUHVFRQFHSWHV




€
€

X

,QVWDOODFLy PXQWDWJH PDQWHQLPHQW L GHVPXQWDWJH GH VHPDIRULW]DFLy SURYLVLRQDO GH OD FUXwOOD
HQWUH &WUD GH 5XEt L &3DUH )RQW SHU D SRVVLELOLWDU HO JLU GHO WUjILF GH SXMDGD FDS DO &3DUH
)RQW &RQVWDUj GH GXHV FROXPQHV XQD SHU FDGD VHQWLW GH FLUFXODFLy DPE GRV VHPjIRUV GH 
IRFXV D FDGD FROXPQD L DQLUDQ VLQFURQLW]DWV DPE HO FRQMXQW VHPDIzULF H[LVWHQU D O DOoDGD GH
O $Y6WD(XOjOLD



€

6HQVHGHVFRPSRVLFLy



€

6HQVHGHVFRPSRVLFLy




€
€

6HQVHGHVFRPSRVLFLy




€
€

$OWUHVFRQFHSWHV
3
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$OWUHVFRQFHSWHV

0DJQROLDJUDQGLIORUDGHSHUtPHWUHGHDFPHQFRQWHQLGRUGHO

0XQWDWJH GH FDSoDO GH UHJ SHU D GHJRWHLJ IRUPDW SHU FODX GH WDQFDPHQW ILOWUH GH PDOOD
YjOYXOD GH YHQWRVD HOHFWURYjOYXODVROHQLRGH L UHGXFWRU GH SUHVVLy DPE PDQzPHWUH
FRQHFWDGD D FDEOH GH FRPDQGDPHQW GHO SURJUDPDGRU LQFORX E\SDVV WRW DPE DFFHVVRUL L
SHFHVGHOODXWy

9jOYXODG HVIHUDPDQXDOFRV39&GHPPGLjPHWUH

&ROORFDFLyGHSDSHUHUD

6XEPLQLVWUDPHQWGH0DJQROLDJUDQGLIORUDGHSHUtPHWUHGHDFPHQFRQWHQLGRUGHO
X

€

(OHFWURYjOYXODGH DPEREHUWXUDPDQXDO

€
€

$OWUHVFRQFHSWHV



X




7HUUDYHJHWDODGREDGDLJDUEHOODGDDJUDQHO

$OWUHVFRQFHSWHV

X
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X
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X

X
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3DSHUHUDPHWjOOLFDWHFDPVqULHRHTXLYDOHQWGHOGHFDSDFLWDWIRUPDGDSHUXQ
$OWUHVFRQFHSWHV

&ROORFDFLyGHVHQ\DOGHSXQWTXLORPqWULF

X

)5)
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X

X

SD

3URJUDPDGRUHOHFWUzQLFSHUDHVWDFLRQVGHUHJWLSXV$&&GH+XQWHU

0HVGHOORJXHUG HTXLSV

3DUWLGDDOoDGDGHSDJDPHQWtQWHJUHVHJRQVO (VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
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'2&80(17),1$/352-(&7('85%$1,7=$&,Ï'(/$&$55(7(5$'(58%Ë
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P

7DOO DPE GLVF D O DVIDOW H[LVWHQW SHU D QRYHV DOLQHDFLRQV GH YRUHUD DPE
UHJDWGHVXSHUItFLHSHOFRUUHFWHIXQFLRQDPHQWGHODPjTXLQD 3







 );&

P

'HPROLFLy GH SDYLPHQW GH PHVFOD ELWXPLQRVD GH ILQV D  FP GH JUXL[
L PpV GH  P G DPSOjULD DPE UHWURH[FDYDGRUD DPE PDUWHOO WUHQFDGRU L
FjUUHJDVREUHFDPLy 3







 )5

P

&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH UHVLGXV LQHUWV R QR
HVSHFLDOV D LQVWDOāODFLy DXWRULW]DGD GH JHVWLy GH UHVLGXV DPE FDPLy
SHU D WUDQVSRUW GH  W DPE XQ UHFRUUHJXW GH PpV GH  L ILQV D  NP
3







 *4

P

)UHVDW SHU FP GH JUXL[ GH SDYLPHQW GH PHVFOHV ELWXPLQRVHV L FjUUHJD
VREUHFDPLy 3







 )&

P

([FDYDFLy SHU D FDL[D GH SDYLPHQW HQ WHUUHQ\ FRPSDFWH 637  
UHDOLW]DGDDPESDODH[FDYDGRUDLFjUUHJDGLUHFWDVREUHFDPLy 3







 )%

P

&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH WHUUHV DPE FDPLy GH  W
DPE XQ UHFRUUHJXW GH ILQV D  NP PHVXUDW VREUH SHUILO LQFORX FjQRQ
G DERFDPHQWDDERFDGRUDXWRULW]DW 3
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&WUDGH5XEt

6XEFDStWRO



3$9,0(17$&,2
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P

([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P G DPSOjULD L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ
WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW DPE UHWURH[FDYDGRUD PLWMDQD L FjUUHJD PHFjQLFD
GHOPDWHULDOH[FDYDW 3







 )8

P

*XDO SHU D YHKLFOHV GH  FP GH SHGUD JUDQtWLFD JUD IL DPE OHV FDUHV
YLVWHV IODPHMDGHV GH VHFFLy [[ FP LQFOzV SDUW SURSRUFLRQDO GH
FDSV GH UHPDW PHFDQLW]DWV DPE SOD LQFOLQDW FROāORFDW DPE EDVH GH
IRUPLJy 3







 )$8$

P

3OHWLQD GH [DSD G DFHU JDOYDQLW]DW GH  PP GH JUXL[ L  PP
G DOojULD SHU GHOLPLWDFLy GH FDUULO ELFL LQFOzV HOHPHQWV PHWjOāOLFV
G DQFRUDWJH VROGDWV D OD [DSD FROāORFDGD VREUH EDVH GH IRUPLJR
+03, 3







 )+9

W

3DYLPHQW GH PHVFOD ELWXPLQRVD GH FRORU YHUPHOO SHU D FDUULO ELFL DPE
FRPSRVLFLy GH PLFURDJORPHUDW EHWXP DVIjOWLF GH SHQHWUDFLy L z[LG GH
IHUURHVWHVDLFRPSDFWDGDDOGHODVVDLJPDUVKDOO 3







 )=

X

(VFRVVHOO UHFWDQJXODU GH SODQ[D G DFHU JDOYDQLW]DW GH [[ GH 
PP GH JUXL[ LQFORV HOHPHQWV PHWDOOLFV G DQFRUDWJH VROGDWV D OD [DSD
IRQDPHQWLDQHOODWGHIRUPLJy 3







 )'++

P

&DQDO GH IRUPLJy SROtPHU VHQVH SHQGHQW G DPSOjULD LQWHULRU  PP L
GH  D  PP G DOojULD DPE SHUILO ODWHUDO DPE UHL[D GH IRVD
QHUYDGD FODVVH ' VHJRQV QRUPD 81((1  IL[DGD DPE
FDUJROV D OD FDQDO FROāORFDGD VREUH EDVH GH IRUPLJy DPE VROHUD GH
PPGHJUXL[LSDUHWVGHPPGHJUXL[ 3
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P

%DVH GH VzOFLPHQW 6& DPE HVWHVD L SLFRQDWJH GHO PDWHULDO DO  
GHO30 3







 )+%

W

3DYLPHQW GH PHVFOD ELWXPLQRVD FRQWtQXD HQ FDOHQW WLSXV $&  ELQ
% 6 6  DPE EHWXP DVIjOWLF GH SHQHWUDFLy GH JUDQXORPHWULD
VHPLGHQVD SHU D FDSD LQWHUPqGLD L JUDQXODW FDOFDUL HVWHVD L
FRPSDFWDGD 3







 )+

W

3DYLPHQW GH PHVFOD ELWXPLQRVD FRQWtQXD HQ FDOHQW WLSXV $&  VXUI
% ' '  DPE EHWXP DVIjOWLF GH SHQHWUDFLy GH JUDQXORPHWULD
GHQVD SHU D FDSD GH URGDGXUD L JUDQXODW JUDQtWLF HVWHVD L FRPSDFWDGD
3







 )-.

P

5HJ G DGKHUqQFLD DPE HPXOVLy ELWXPLQRVD DQLzQLFD GH UXSWXUD UjSLGD
WLSXV($5DPEGRWDFLyNJP 3









 )$)

P

5HSjV L SLFRQDWJH GH VzO GH UDVD GH PpV GH  L PHQ\V G  P
G DPSOjULDDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )%

P

&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH WHUUHV DPE FDPLy GH  W
DPE XQ UHFRUUHJXW GH ILQV D  NP PHVXUDW VREUH SHUILO LQFORX FjQRQ
G DERFDPHQWDDERFDGRUDXWRULW]DW 3







 )+

P

)RUPLJy SHU D UDVHV L SRXV GH IRQDPHQWV +$%,,D GH
FRQVLVWqQFLD SOjVWLFD L JUDQGjULD Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP DERFDW
GHVGHFDPLy 3







 )8

P

9RUDGD UHFWD LR FRUED GH SHGUD JUDQLWLFD JULV TXLQWDQD JULV SLULQHRV R
RFKDYR MDVSH JUD IL UHFWD VHUUDGD L IODPHMDGD GH [ FP
FROORFDGDDPEEDVHGHIRUPLJyLUHMXQWDGDDPEVRUUDFLPHQW 3







 )+

P

%DVH GH IRUPLJy +0%, GH FRQVLVWqQFLD SOjVWLFD L JUDQGjULD
Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP DERFDW DPE WUDQVSRUW LQWHULRU PHFjQLF
DPEHVWHVDLYLEUDWJHPDQXDODPEDFDEDWUHJOHMDW 3







 );

P

5HIRUo DPE DUPDGXUD GH SHOO D FROORFDU D OD EDVH GH IRUPLJy GH
YRUHUHVD OHV ]RQHV GH SDV GH YHKLFOHV DPE PDOOD HOHFWURVROGDGD GH
EDUUHVFRUUXJDGHVG DFHU0([FP'PP%6' 3







 )(

P

3DYLPHQW GH SDQRW SHU D YRUHUD JULV GH  SDVWLOOHV GH [[ FP
FODVVH D SUHX DOW FROORFDW D O HVWHVD DPE VRUUDFLPHQW GH  NJP
GHFLPHQWSzUWODQGLEHXUDGDGHFLPHQWSzUWODQG 3







 )(6

P

3DYLPHQW GH SDQRW HVWULDW SHU D LQYLGHQWV GH [[ FP FROORFDW D
O HVWHVD DPE VRUUDFLPHQW GH  NJP GH FLPHQW SzUWODQG L EHXUDGD
GHFRORUDPEFLPHQWEODQFGHUDPGHSDOHWD 3
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P

([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P G DPSOjULD L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ
WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW DPE UHWURH[FDYDGRUD PLWMDQD L FjUUHJD PHFjQLFD
GHOPDWHULDOH[FDYDW 3







 )$)

P

5HSjV L SLFRQDWJH GH VzO GH UDVD GH PpV GH  L PHQ\V G  P
G DPSOjULDDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )66

P

5HEOLPHQW L SLFRQDWJH GH UDVD G DPSOjULD ILQV D  P DPE VRUUD
SURFHGHQW GH PDWHULDO UHFLFODW PL[W IRUPLJyFHUjPLFD HQ WRQJDGHV GH
JUXL[ILQVDFPXWLOLW]DQWSLFyYLEUDQW 3







HXURV
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 )%)

P

5HEOLPHQW L SLFRQDWJH GH UDVD G DPSOjULD ILQV D  P DPE PDWHULDO
VHOHFFLRQDW GH OD SUzSLD H[FDYDFLy HQ WRQJDGHV GH JUXL[ ILQV D  FP
XWLOLW]DQWSLFyYLEUDQWDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )%

P

&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH WHUUHV DPE FDPLy GH  W
DPE XQ UHFRUUHJXW GH ILQV D  NP PHVXUDW VREUH SHUILO LQFORX FjQRQ
G DERFDPHQWDDERFDGRUDXWRULW]DW 3







 )'.;

X

7URQHWD GH UHJLVWUH GH SDV GH VHUYHLV VHJRQV SOjQRO GH GHWDOO ,QFORX
PDUF L WDSD GH IRVD G~FWLO GH [ FP 1250$ (1 WLSXV %
VHJRQVSOjQROVDGMXQWV 3







 )'.;

X

7URQHWD GH UHJLVWUH GH SDV GH VHUYHLV HQ DWUDYHVVDGD GH FDOoDGD
VHJRQV SOjQRO GH GHWDOO ,QFORX PDUF L WDSD GH IRVD G~FWLO GH [ FP
1250$(1WLSXV%VHJRQVSOjQROVDGMXQWV 3







 )*('

P

7XE UtJLG G DFHU JDOYDQLW]DW GH  PP GH GLjPHWUH QRPLQDO
UHVLVWqQFLD D O LPSDFWH GH  - UHVLVWqQFLD D FRPSUHVVLy GH  1
DPEXQLyHQGROODGDLPXQWDWVXSHUILFLDOPHQW 3







 )*($

P

7XE UtJLG G DFHU JDOYDQLW]DW GH  PP GH GLjPHWUH QRPLQDO
UHVLVWqQFLD D O LPSDFWH GH  - UHVLVWqQFLD D FRPSUHVVLy GH  1
DPEXQLyHQGROODGDLPXQWDWVXSHUILFLDOPHQW 3







 )*

P

&RQGXFWRU GH FRXUH QX XQLSRODU GH VHFFLy [ PP PXQWDW
VXSHUILFLDOPHQW 3







 )*''

X

3ODFD GH FRQQH[Ly D WHUUD G DFHU TXDGUDGD PDVVLVVD  GH VXSHUItFLH
PGHPPGHJUXL[LVRWHUUDGD 3







 )*7).

P

7XE FRUEDEOH FRUUXJDW GH SROLHWLOq GH GREOH FDSD OOLVD OD LQWHULRU L
FRUUXJDGD O H[WHULRU GH  PP GH GLjPHWUH QRPLQDO DwOODQW L QR
SURSDJDGRU GH OD IODPD UHVLVWqQFLD D O LPSDFWH GH  - UHVLVWqQFLD D
FRPSUHVVLy GH  1 PXQWDW FRP D FDQDOLW]DFLy VRWHUUDGD LQFOyV
PRYLPHQWGHWHUUHV FROORFDWDODUDVDG HQOOXPHQDWS~EOLF  3







%DVDPHQW SHU D EjFXO GH [[ P ,QFORX H[FDYDFLy UHSjV L
SLFRQDWJH GHO IRQV G H[FDYDFLy IRUPLJRQDW DPE + FROORFDFLy
G DUPDW GH IHUUR VXSHULRU GH  PP GH GLjPHWUH H LQIHULRU GH  PP L
FROORFDFLyG HVSjUUHFVG DQFRUDWJHLWXEVGHFDQDOLW]DFLy  3
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P

&RQGXFWRU GH GHVLJQDFLy 81( 5=  N9 WUHQDW HQ IHL[ DPE FREHUWD
DwOODQW GH SROLHWLOq UHWLFXODW ;/3(  DPE FRQGXFWRU QHXWUH ILDGRU GH
VHFFLy [ PP ,QVWDOāODW D IDoDQD L DPE WRW HO PDWHULDO
FRUUHVSRQHQW 3







 )*9

P

&RQGXFWRU GH GHVLJQDFLy 81( 5=  N9 WUHQDW HQ IHL[ DPE FREHUWD
DwOODQW GH SROLHWLOq UHWLFXODW ;/3(  DPE FRQGXFWRU QHXWUH ILDGRU GH
VHFFLy [ PP ,QVWDOāODW D IDoDQD L DPE WRW HO PDWHULDO
FRUUHVSRQHQW 3
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X

/OXPHQHUD VLPqWULFD -81,25 DPE GLIXVRU GH YLGUH DPE HTXLS L
OjPSDGD GH YDSRU GH VRGL D SUHVVLy DOWD GH  : DPE EDVWLGRU
PHWjOāOLF HOāOLSVRLGDO DPE IRUTXLOOD L DOORWMDPHQW SHU D HTXLS DFREODGD
DQW &DUDQGLQL R HTXLYDOHQW ,QFORX HTXLS L OjPSDGD-15+&&4 3 








 )+1;&

X

/OXPHQHUD VLPqWULFD -81,25 DPE GLIXVRU GH YLGUH DPE HTXLS L
OjPSDGD GH YDSRU GH VRGL D SUHVVLy DOWD GH  : GH SUHX VXSHULRU
DPE EDVWLGRU PHWjOāOLF HOāOLSVRLGDO DPE IRUTXLOOD L DOORWMDPHQW SHU D
HTXLS DFREODGD DQW &DUDQGLQL R HTXLYDOHQW ,QFORX HTXLS L
OjPSDGD-15+&&4 3







 )+0;)

X

&ROXPQD GH SODQ[D G DFHU JDOYDQLW]DW GH  P G DOojULD FRURQDPHQW
VHQVH SODWLQD DPE EDVH SODWLQD L SRUWD FROāORFDGD VREUH GDX GH
IRUPLJy $PE GRV EUDoRV XQ D  P L XQ D  P$PE WRW HO QHFHVVDULD
SHU OD VHYD LQVWDOODFLy ,QFORX EDVH SODWLQDSRUWDFRORFDGD HQ GDX GH
IRUPLJy 3
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&RQGXFWRU GH FRXUH GH GHVLJQDFLy 81( 59.  N9 ELSRODU GH
VHFFLy[PPFROORFDWHQWXE 3







 )*

P

&RQGXFWRU GH FRXUH GH GHVLJQDFLy 81( 59.  N9 ELSRODU GH
VHFFLy[PPFROORFDWHQWXE 3







 )*;

P

&RQGXFWRU GH FRXUH GH GHVLJQDFLy 81( 59.  N9 ELSRODU GH
VHFFLy[PPFROORFDWHQWXE 3







 )*;

P

&RQGXFWRU GH FRXUH GH GHVLJQDFLy 81( 59.  N9 ELSRODU GH
VHFFLy[PPFROORFDWHQWXE 3







 (*

P

&RQGXFWRU GH FRXUH GH GHVLJQDFLy 81( 59.  N9 ELSRODU GH
VHFFLy[PPFROORFDWHQWXE 3







 )*

P

&RQGXFWRU GH FRXUH GH GHVLJQDFLy 81( 59.  N9 XQLSRODU GH
VHFFLy[PP)81'$*52&9(5' 3







 )*9

P

&RQGXFWRU GH GHVLJQDFLy 81( 5=  N9 WUHQDW HQ IHL[ DPE FREHUWD
DwOODQW GH SROLHWLOq UHWLFXODW ;/3(  DPE FRQGXFWRU QHXWUH ILDGRU GH
VHFFLy [ PP ,QVWDOāODW D IDoDQD L DPE WRW HO PDWHULDO FRUUHVSRQHQW
3
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 )*;&

X

6XEPLQLVWUDPHQW L FROORFDFLy GH FDL[D GH GHULYDFLy DPE  IXVLEOHV SHU
DOOXPLQjULDWLSXV$58$/%2;&/RHTXLYDOHQW 3







 )*;&

X

6XEPLQLVWUDPHQW L PXQWDWJH G LQVWDOODFLy GHO TXDGUH GH FRPDQGDPHQW
L FRPSWDWJH ,QFORX DUPDUL DPE WHXODGHWD L WDQTXHV QRUPDOLW]DGHV SHU
OD &LD (OqFWULFD L VXSRUW SHU D FDGHQDW FROORFDW L DGRVVDW D IDoDQD
VHJRQV SOjQRO GH GHWDOO  (Q O LQWHULRU HV FROORFDUDQ WRWV HOV PzGXOV
DPE GREOH DwOODPHQW WDOODFLUFXLWV GH SURWHFFLy G HQWUDGD VHQVH
FRPSWDGRU HOHFWUzQLF LQWHUUXSWRUV JHQHUDO GH FRQWURO GH SRWqQFLD ,&30
L ,*$ WHUPLQDO GH FRPDQGDPHQW L FRQWURO 85%,/8; DPE WRWV HOV VHXV
HOHPHQWV SHU FRPDQGDPHQW FHQWUDOLW]DW SUHSDUDW SHU VLVWHPD 02'(0
7(/()21,& LQWHUUXSWRUV PDJQHWRWqUPLFV L GLIHUHQFLDOV DXWRPjWLFV
DPE EORFV L FRQWURO VHQ\DOLW]DFLy G HVWDW 9,*, D FDGD OtQLD GH VRUWLGD
GH SRWqQFLD FRQWDFWRUV HWF 7DPEp LQFORX OD FRQVWUXFFLy GH SHDQD
G REUD YLVWD GHO TXDGUH L O HVFRPHVD ILQV O (7 D GLVWDQFLD PHQRU GH
P 
127$  (O TXDGUH HOqFWULF pV G DFHU LQR[LGDEOH DPE SODQ[D GH  PP
SLQWDGD FRORU 7(55$66$ 0RGHO &,7, 67566(&  G $5(/6$
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R HTXLYDOHQW VHQVH VzFRO QL EDQFDGD VHQVH FRPSWDGRU HOHFWUzQLF L
WHUPLQDO 85%,/8; UHGXFWRU GH IOX[H GREOH QLYHO FDEOHMDW FRPSOHUW L
SUHSDUDW SHO 6,67(0$ '( &21752/ &(175$/,7=$7 ,QFORX HO
02'(0 7(/()Ñ1,& 4XDGUH DPE FDL[D GH VHFFLRQDPHQW GH 
DPSHUV 3
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X

&RQQH[Ly D WHUUD GH PDVVHV PHWjOOLTXHV DFFHVVLEOHV DO S~EOLF HQ
FDUUHUV L SODoHV GLVWjQFLD LQVWDOODFLy G HQOOXPHQDW KD VHU GH  P
PtQLP  LQFORVRV FDEOH QX GH FRXUH G [ PP L SHWLW DFFHVVRULV 3 








 )+0-0

X

'HVPXQWDWJH GH OtQLHV L SXQWV GH OOXP TXH UHVWDUDQ IRUD GH VHUYHL XQD
YHJDGD FRQQHFWDW HO QRX HQOOXPHQDW ,QFORX HO WUDVOODW GHO PDWHULDO DO
GLSzVLW 0XQLFLSDO TXH V LQGLTXL R D O DERFDGRU S~EOLF PpV SUz[LP DL[t
FRP O DFRQGLFLRQDPHQW GH OHV IDoDQHV R WHUUHV RQ YDQ IL[DWV HOV
VXSRUWV 3







3URMHFWH R PHPzULD DL[t FRP OD WRWD OD GRFXPHQWDFLy DGGLFLRQDO
QHFHVVjULDSHUODOHJDOLW]DFLyGHWRWDODLQVWDOODFLy 3
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X

7LWRO



3UHVVXSRVW85%$1,7=$&,Ï&75$58%Ë

&DStWRO



&WUDGH5XEt

6XEFDStWRO



,167$//$&,216
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6(0$)25,7=$&,2

 )&9





2EUD

X



 )%)

P

5HEOLPHQW L SLFRQDWJH GH UDVD G DPSOjULD ILQV D  P DPE PDWHULDO
VHOHFFLRQDW GH OD SUzSLD H[FDYDFLy HQ WRQJDGHV GH JUXL[ ILQV D  FP
XWLOLW]DQWSLFyYLEUDQWDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )%

P

&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH WHUUHV DPE FDPLy GH  W
DPE XQ UHFRUUHJXW GH ILQV D  NP PHVXUDW VREUH SHUILO LQFORX FjQRQ
G DERFDPHQWDDERFDGRUDXWRULW]DW 3







 )%%-9

X

6XEPLQLVWUH L LQVWDOODFLy GH FROXPQD GH SROLqVWHUILEUD GH YLGUH GH 
P G DOoDGD ~WLO L  PP GH GLjPHWUH DPE XQ JUXL[ QRUPDO L GH  FP
G HPSRWUDPHQWLQFORVDIRQDPHQWDFLyLDFFHVVRULV 3







 )%%-9

X

6XEPLQLVWUH L LQVWDOODFLy GH VXSRUW G DOXPLQL GH  PP GH VRUWLQW SHU
DVXVWHQWDFLyG XQVHPjIRU 3







 )%%-9

X

6XEPLQLVWUH L LQVWDOODFLy GH SODFD GH WRPD GH WHUUD GH [[ 3 








 )%%-9;

X

,QVWDOODFLyGHVHPjIRUDPEWHFQRORJLD/('
3







 )%%-9

P

6XEPLQLVWUDPHQW L LQVWDOODFLy GH FDEOH WLSXV PDQJXHUD DPE GREOH
UHFREULPHQWGH[PP 3







 )%%-9

P

6XEPLQLVWUH L LQVWDOODFLy GH FDEOH GH ILEUD zSWLFD PXOWLPRGH GH  ILEUHV
3







 )%%-9

P

6XEPLQLVWUH L LQVWDOODFLy GH FDEOH HSWDILODU DPE DwOODPHQW GH SOjVWLF GH
[PPSHUDSUHVDGHWHUUD 3







 )+0===

X

&RQQH[Ly GH [DU[D VHPjIRULFD D TXDGUH GH FRQWURO H[LVWHQW LQFOzV WRWV
HOV PDWHULDOV L PLWMDQV QHFHVVDULV SHU DO FRUUHFWH IXQFLRQDPHQW GHOV
VHPjIRUV 3









 )+0-0

 )+0-0

3jJ
O REUDDPEIRUPLJRQHUDGHO 3
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 )%%-9

X

/HJDOLW]DFLRHOqFWULFD 3







 )*

P

&DEOH DPE FRQGXFWRU GH FRXUH GH  N9 GH WHQVLy DVVLJQDGD DPE
GHVLJQDFLy 59. WHWUDSRODU GH VHFFLy  [  PP DPE FREHUWD GHO
FDEOHGH39&FROāORFDWHQWXE 3







 )*7).

P

7XE FRUEDEOH FRUUXJDW GH SROLHWLOq GH GREOH FDSD OOLVD OD LQWHULRU L
FRUUXJDGD O H[WHULRU GH  PP GH GLjPHWUH QRPLQDO DwOODQW L QR
SURSDJDGRU GH OD IODPD UHVLVWqQFLD D O LPSDFWH GH  - UHVLVWqQFLD D
FRPSUHVVLy GH  1 PXQWDW FRP D FDQDOLW]DFLy VRWHUUDGD LQFOyV
PRYLPHQWGHWHUUHV FROORFDWDODUDVDG HQOOXPHQDWS~EOLF  3







 )%%-9

X

'HWHFWRUHOHFWURPDJQqWLFSHUFDQDOV 3







 )%%-9

X

'HWHFWRUHOHFWURPDJQqWLFSHUFDQDO 3







 )%%-9

X

(VSLUDFRPSOHUWDDPEUHJDWDLFDEOHG [PP 3







 )%%-9

P

&DEOHWHOHIyQLFGHSDUHOOVDUPDWLDQWLURVHJDGRUV 3









'HVPXQWDWJH UHWLUDGD L HPPDJDW]HPDWJH R UHWLUDGD D PDJDW]HP
PXQLFLSDO  GH VXSRUW GH  PP GH VRUWLQW SHU D VXVWHQWDFLy GH
VHPjIRU 3







 )&9

X

'HVPXQWDWJH UHWLUDGD L HPPDJDW]HPDWJH R UHWLUDGD D PDJDW]HP
PXQLFLSDO  GH FROXPQD G DFHU JDOYDQLW]DW GH  P G DOoDGD ~WLO L  PP
GH GLjPHWUH DPE HPSRWUDPHQW GH  FP ,QFORVD GHPROLFLy GHO
EDVDPHQWGHIRUPLJy 3







 )&9

X

'HVPXQWDWJHUHWLUDGD L HPPDJDWJHPDWJH R UHWLUDGD D PDJDW]HP
PXQLFLSDO GH VHPjIRU GH SROLFDUERQDW H[LVWHQW LQFORX UHWLUDGD GH
FDEOHMDWG LQVWDOODFLy 3







 )

P

([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P G DPSOjULD L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ
WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW DPE UHWURH[FDYDGRUD PLWMDQD L FjUUHJD PHFjQLFD
GHOPDWHULDOH[FDYDW 3







 )$)

P

5HSjV L SLFRQDWJH GH VzO GH UDVD GH PpV GH  L PHQ\V G  P
G DPSOjULDDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )'*&9

P

6XEPLQLVWUDPHQW L HVWHVD GH FDQDOLW]DFLR DPE GRV WXEV GH 39& ULJLG
GH G  PP DPE JXLHV GH SODVWLF LQFORV UHEOLPHQW GH IRUPLJy L
FROORFDFLy GH GRV EDQGHV GH SURWHFFLy L DYtV GH SOjVWLF D OD SDUW
VXSHULRUGHODUDVD 3







 )'.$'

X

3HULFR GH [[ FP DPE SDUHWV GH  FP GH JUXL[ GH IRUPLJR L
VROHUDGHPDRFDODWVREUHOOLWGHVRUUD 3







 )'.=

X

%DVWLPHQW L WDSD SHU D SHULFy GH VHUYHLV GH IRVD JULVD GH [[
PP L GH  NJ GH SHV FROāORFDW DPE PRUWHU PL[W  HODERUDW D
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&DStWRO



&WUDGH5XEt
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7LWRO



5(*



 )

P

([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P G DPSOjULD L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ
WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW DPE UHWURH[FDYDGRUD PLWMDQD L FjUUHJD PHFjQLFD
GHOPDWHULDOH[FDYDW 3







 ))%

P

7XE GH SROLHWLOq GH GHVLJQDFLy 3(  GH  PP GH GLjPHWUH QRPLQDO
GH  EDU GH SUHVVLy QRPLQDO VqULH 6'5  81((1 
FRQQHFWDW D SUHVVLy DPE JUDX GH GLILFXOWDW PLJ XWLOLW]DQW DFFHVVRULV GH
SOjVWLFLFROāORFDWDOIRQVGHODUDVD 3







 ))%

P

7XE GH SROLHWLOq GH GHVLJQDFLy 3(  GH  PP GH GLjPHWUH QRPLQDO
GH  EDU GH SUHVVLy QRPLQDO VqULH 6'5  81((1 
FRQQHFWDW D SUHVVLy DPE JUDX GH GLILFXOWDW PLJ L FROORFDW DO IRQV GH OD
UDVD 3







HXURV
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 )65

P

5HEOLPHQW L SLFRQDWJH GH UDVD G DPSOjULD ILQV D  P DPE VRUUD
SURFHGHQW GH PDWHULDO UHFLFODW HQ WRQJDGHV GH JUXL[ ILQV D  FP DPE
FRPSDFWDFLy GHO  SP XWLOLW]DQW SLFy YLEUDQW DPLGDPHQWV VREUH
SHUILO 3







 ))%

X

6XEPLQLVWUH L FROāORFDFLy G DQHOO GH GHJRWHLJ DPE WXE GH SROLHWLOq GH
GLjPHWUH  PP DPE JRWHUV FDGD  FP GH  FP GH UDGL XQLy D
SUHVVLyLQFORXSSGHSHFHVHVSHFLDOV 3







 )-6'&*

X

3HULFy FLUFXODU GH SROLUSRSLOq SHU LQVWDOāODFLRQV GH UHJ GH  FP GH
GLjPHWUH L  FP G DOoDGD DPE WDSD DPE FDUJRO SHU WDQFDU FROāORFDGD
VREUHOOLWGHJUDYDLUHEOHUWGHWHUUDODWHUDO 3







 )-6$

X

3URJUDPDGRU GH UHJ DPE DOLPHQWDFLy DPE SLOHV GH OLWL D  9 VLVWHPD
GH SURJUDPDFLy SHU WHFODW DO SURJUDPDGRU WLSXV 1RGH GH +XQWHU R
VLPLODU SHU D XQ QRPEUH Pj[LP GH  HVWDFLRQV PXQWDW
VXSHUILFLDOPHQW FRQQHFWDW DOV DSDUHOOV GH FRQWURO DOV HOHPHQWV
JREHUQDWVSURJUDPDWLFRPSURYDW 3







 )'.$'

X

3HULFR GH [[ FP DPE SDUHWV GH  FP GH JUXL[ GH IRUPLJR L
VROHUDGHPDRFDODWVREUHOOLWGHVRUUD 3







727$/

 )'.=

X

%DVWLPHQW L WDSD SHU D SHULFy GH VHUYHLV GH IRVD JULVD GH [[
PP L GH  NJ GH SHV FROāORFDW DPE PRUWHU PL[W  HODERUDW D
O REUDDPEIRUPLJRQHUDGHO 3
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3UHVVXSRVW85%$1,7=$&,Ï&75$58%Ë

&DStWRO



&WUDGH5XEt

6XEFDStWRO



,167$//$&,216

0XQWDWJH GH FDSoDO GH UHJ SHU D GHJRWHLJ IRUPDW SHU FODX GH
WDQFDPHQW ILOWUH GH PDOOD YjOYXOD GH YHQWRVD HOHFWURYjOYXODVROHQLRGH
L UHGXFWRU GH SUHVVLy DPE PDQzPHWUH FRQHFWDGD D FDEOH GH
FRPDQGDPHQW GHO SURJUDPDGRU LQFORX E\SDVV WRW DPE DFFHVVRUL L
SHFHVGHOODXWy 3



7LWRO



(/(&75,&,7$7

7LWRO



(678',7Ê&1,&(.7<

9jOYXOD GH YHQWRVD SXUJDGRUD DXWRPjWLFD GH  PP PXQWDGD HQ
SHULFy GH [ DPE EDVWLPHQW L WDSD GH IRVD G~FWLO WRWDOPHQW FROāORFDW
3



9jOYXOD GH UHQWDW SHU D LQVWDOāODFLR GH UHJ SHU GHJRWHLJ GH PDWHULDO
SOjVWLF GH  GH GLjPHWUH LQWDOāODGD HQ SHULFy GH [ FP DPE
EDVWLPHQW L WDSD GH IRVD G~FWLO FRQQHFWDGD D [DU[D S~EOLFD GH
VDQHMDPHQW 3
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X

X

X











 )66

P

5HEOLPHQW L SLFRQDWJH GH UDVD G DPSOjULD ILQV D  P DPE VRUUD
SURFHGHQW GH PDWHULDO UHFLFODW PL[W IRUPLJyFHUjPLFD HQ WRQJDGHV GH
JUXL[ILQVDFPXWLOLW]DQWSLFyYLEUDQW 3







 )%)

P

5HEOLPHQW L SLFRQDWJH GH UDVD G DPSOjULD ILQV D  P DPE PDWHULDO
VHOHFFLRQDW GH OD SUzSLD H[FDYDFLy HQ WRQJDGHV GH JUXL[ ILQV D  FP
XWLOLW]DQWSLFyYLEUDQWDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )%

P

&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH WHUUHV DPE FDPLy GH  W
DPE XQ UHFRUUHJXW GH ILQV D  NP PHVXUDW VREUH SHUILO LQFORX FjQRQ
G DERFDPHQWDDERFDGRUDXWRULW]DW 3







 )0

X

+LGUDQW DHUL GH FROXPQD VHFD DPE SUHVD FRUED GH  EULGD ',1 
SUHVVLy GH VHUYHL GH  EDU  ERTXHV GH UHJ DPE UDFRU 81(  GH
 PP L WDSD IRUMDWV L XQD VRUWLGD FHQWUDO GH  PP DPE UDFRU
ERPEHUDPEWDSD,QFORVDYjOYXODGHFRPSRUWDLFRQQHFWDGDDOD[DU[D
3







7LWRO






 )

P

([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P G DPSOjULD L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ
WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW DPE UHWURH[FDYDGRUD PLWMDQD L FjUUHJD PHFjQLFD
GHOPDWHULDOH[FDYDW 3







 )$)

P

5HSjV L SLFRQDWJH GH VzO GH UDVD GH PpV GH  L PHQ\V G  P
G DPSOjULDDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )%)

P

5HEOLPHQW L SLFRQDWJH GH UDVD G DPSOjULD ILQV D  P DPE PDWHULDO
VHOHFFLRQDW GH OD SUzSLD H[FDYDFLy HQ WRQJDGHV GH JUXL[ ILQV D  FP
XWLOLW]DQWSLFyYLEUDQWDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )66

P

5HEOLPHQW L SLFRQDWJH GH UDVD G DPSOjULD ILQV D  P DPE VRUUD
SURFHGHQW GH PDWHULDO UHFLFODW PL[W IRUPLJyFHUjPLFD HQ WRQJDGHV GH
JUXL[ILQVDFPXWLOLW]DQWSLFyYLEUDQW 3







 )%

P

&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH WHUUHV DPE FDPLy GH  W
DPE XQ UHFRUUHJXW GH ILQV D  NP PHVXUDW VREUH SHUILO LQFORX FjQRQ
G DERFDPHQWDDERFDGRUDXWRULW]DW 3















 )-6=;

X

&RQQH[Ly D OD [DU[D G DLJXD SRWDEOH ,QFORX HVFRPHVD D OD FDQRQDGD
GH VXEPLQLVWUDPHQW DPE FROORFDFLy GH FRPSWDGRU FRQQHFWDW D
O HOHFWURYjOYXOD,QFORVDFRQWUDFWDFLyGHOVXEPLQLVWUDPHQW 3







 )*$&

X

6XEPLQLVWUHLFROāORFDFLyG DUPDULSHUDSURJUDPDGRUGHUHJ 3







 )5)

X

6XEPLQLVWUH L LQVWDOāODFLy GLQV G DUPDUL GH SURJUDPDGRU HOHFWUzQLF SHU D
 HVWDFLRQV GH UHJ WLSXV $&& GH +XQWHU ,QFORVD FRQQH[Ly D OHV
[DU[HVG DLJXDLHOHFWULFLWDW 3







 )'.;

P

6XEPLQLVWUH L HVWHVD GH FDEOHMDW 5= [ $O  DOP HQ SDUHW QRUPDO
3

2EUD



3UHVVXSRVW85%$1,7=$&,Ï&75$58%Ë

 )'.;

X

&RQQH[LyOLQLD[DPE5=[ 3







&DStWRO



&WUDGH5XEt

 )'.;

X

&RQYHUVLy5=[D59[$3IRUPLJy[DSD 3
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 );

 )

 )$)



P

P

P



([FDYDFLy GH UDVD SHU D UHWLUDGD GH FDQRQDGD GH ILEURFLPHQW GH OD
[DU[D G DLJXD DFWXDO ,QFORX OD H[FDYDFLy PHFjQLFD VXSHUILFLDO L HO
GHVFREULPHQW PDQXDO GH OD PHLWDW VXSHULRU GH OD FDQRQDGD DL[t FRP HO
GHVFREULPHQW WRWDO GH OD FDQRQDGD FDGD  P SHU D SRGHUOD UHWLUDU L HO
UHEOHUW GH OD UDVD XQ FRS H[WUHW HO WXE /D UHWLUDGD GH OD FDQRQDGD VHUj
HIHFWXDGDSHU0LQDS~LEOLFDG DLJHVGH7HUUDVVD 3



([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P G DPSOjULD L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ
WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW DPE UHWURH[FDYDGRUD PLWMDQD L FjUUHJD PHFjQLFD
GHOPDWHULDOH[FDYDW 3



5HSjV L SLFRQDWJH GH VzO GH UDVD GH PpV GH  L PHQ\V G  P
G DPSOjULDDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3















HXURV

 )'.;

X

$UUHQFDGDGHSDOGHIXVWD%7WRWWLSXVGHYRUHUD 3

 )'.;

X

$UUHQFDGDGHSDORPHWDRSDOSHWLW 3

 )'.;

P

$UUHQFDGDGHFRQGXFWRU%7$OPPHQVXSRUW 3

 )'.;

P

$UUHQFDGDGHFDEOH%75=[SHUVXSRUW 3







 )'.;

P

6XEPLQLVWUHLHVWHVDVLPSOH&[[[ 3







 )'.;

X

6XEPLQLVWUH L LQVWDOODFLy GH FDL[D GH GLVWULEXFLy HQ XUEDQLW]DFLRQV
/6%7 3







 )'.;

X

&RQQH[LySDWFDL[HVLDUPDULVGLVWULEXFLy/6%7 3







 )'.;

X

&RQQH[LyFDEOHDPEWHUPLQDO[[PP 3







 )'.;

X

&DWDGHORFDOLW]DFLyGHVHUYHLV%7 3







 )'.;

X

0DUFDWPHVXUDPHQWLFRQIHFFLyGHSOjQROVXSP EULJDGD  3







 )'.;

X

$GDSWDFLyG HVFRPHVDH[LVWHQW&WXERDQRYD5WUHQDGD 3







 )'.;

X

0DQLREUD5DqULD%7LFUHDFLy]RQDSURWHJLGD 3
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 )'.;

X

3jJ
&ROORFDFLy GH ILQV  UHFRUGDWRULV SREODFLy VXS  KDELWDQWV 3 


 )'.;

X

3URYDGHULJLGHVDFDEOHMDWVXEWHUUjQLD%7 3

 )'.;

X

)XVLEOHFXFKLOODVWDPDQ\ 3

 )'.;

X

&DQGDX[DUPDULHLQVWDOODFLy 3

 )'.;

X

 )'.;

X
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 )'.;

X

0DQLREUD5DqULD%7LFUHDFLy]RQDSURWHJLGD 3







 )'.;

X

&ROORFDFLy GH ILQV  UHFRUGDWRULV SREODFLy VXS  KDELWDQWV 3 


































 )'.;

X

3URYDGHULJLGHVDFDEOHMDWVXEWHUUjQLD%7 3







 )'.;

X

)XVLEOHFXFKLOODVWDPDQ\ 3

7UHEDOOVG HQJLQ\HULDWRSRJUDILDLSURMHFWH 3







 )'.;

X

&DQGDX[DUPDULHLQVWDOODFLy 3

3HUPLVRVRILFLDOV 3







 )'.;

X

7UHEDOOV G HQJLQ\HULD WRSRJUDILD SURMHFWH VXSHUYLVLy GH SURMHFWH L
SHUPLVRVRILFLDOVLSDUWLFXODUV 3









 )'.;

X

6XSHUYLVLy G REUD UHWLUDGD FRQYHUVLy DqULDVRWHUUDW L UHDOLW]DU FDQYL GH
WHQVLy 3
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 )

P

([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P G DPSOjULD L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ
WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW DPE UHWURH[FDYDGRUD PLWMDQD L FjUUHJD PHFjQLFD
GHOPDWHULDOH[FDYDW 3







 )$)

P

5HSjV L SLFRQDWJH GH VzO GH UDVD GH PpV GH  L PHQ\V G  P
G DPSOjULDDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )%)

P

5HEOLPHQW L SLFRQDWJH GH UDVD G DPSOjULD ILQV D  P DPE PDWHULDO
VHOHFFLRQDW GH OD SUzSLD H[FDYDFLy HQ WRQJDGHV GH JUXL[ ILQV D  FP
XWLOLW]DQWSLFyYLEUDQWDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )%

P

&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH WHUUHV DPE FDPLy GH  W
DPE XQ UHFRUUHJXW GH ILQV D  NP PHVXUDW VREUH SHUILO LQFORX FjQRQ
G DERFDPHQWDDERFDGRUDXWRULW]DW 3







 )'.;

P

6XEPLQLVWUH L HVWHVD GH FDEOH 5= [ $O  DOP SDUHW QRUPDO 3 








 )'.;

X

(PSDOPHOLQLD5=[WHUPRUHWUjFWLO 3







 )'.;

X

&DL[DGHGHULYDFLyIDoDQDOLQLDILQVDPP 3



 )'.;

X

&RQYHUVLy5=[D59[$3IRUPLJy[DSD 3

 )'.;

P

(VFRPHVD5=[$OSRVDGDDIDoDQD 3

 )'.;

X

$UUHQFDGDGHSDOGHIXVWD%7WRWWLSXVGHYRUHUD 3

 )'.;

X

$UUHQFDGDGHSDORPHWDRSDOSHWLW 3

 )'.;

P

$UUHQFDGDGHFRQGXFWRU%7$OPPHQVXSRUW 3

 )'.;

P

$UUHQFDGDGHFDEOH%75=[SHUVXSRUW 3







 )'.;

P

$UUHQFDGDGHFDEOH5=[SHUIDoDQD 3







 )'.;

P

$UUHQFDGDGHFDEOH5=[SHUIDoDQD 3







 )'.;

P

6XEPLQLVWUHLHVWHVDVLPSOH&[[[ 3







 )'.;

X

(PSDOPH%7VHFR[PPWHUPRUHWUjFWLO 3







 )'.;

X

&RQQH[LySDWFDL[HVLDUPDULVGLVWULEXFLy/6%7 3







 )'.;

X

&RQQH[LyFDEOHDPEWHUPLQDO[[PP 3







 )'.;

X

&DWDGHORFDOLW]DFLyGHVHUYHLV%7 3







 )'.;

X

6XSOHPHQWUDVDSHUHPSDOPH%7 3







 )'.;

X

0DUFDWPHVXUDPHQWLFRQIHFFLyGHSOjQROILQVP HTXLS  3







 )'.;

X

0DUFDWPHVXUDPHQWLFRQIHFFLyGHSOjQROVXSP EULJDGD  3







 )'.;

X

6XSOHPHQW PDUFDWJH PHGLFLy L FRQIHFFLy GH SOjQRO ORQJLWXG VXSHULRU D
P 3







 )'.;

X

$GDSWDFLyG HVFRPHVDH[LVWHQW&WXERDQRYD5WUHQDGD 3







 )'.;

SD

$MXVWLILFDUSHUUHWHQVDUFRQGXFWRUV%7 SHUYDQR  3









































HXURV



3UHVVXSRVW85%$1,7=$&,Ï&75$58%Ë



 )

P

([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P G DPSOjULD L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ
WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW DPE UHWURH[FDYDGRUD PLWMDQD L FjUUHJD PHFjQLFD
GHOPDWHULDOH[FDYDW 3







 )+$

P

([FDYDFLy GH SRX DwOODW GH ILQV D  P GH IRQGjULD HQ WHUUHQ\ QR
FODVVLILFDWDPEPLWMDQVPHFjQLFV 3







 )$)

P

5HSjV L SLFRQDWJH GH VzO GH UDVD GH PpV GH  L PHQ\V G  P
G DPSOjULDDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )+

P

%DVH GH IRUPLJy +0%, GH FRQVLVWqQFLD SOjVWLFD L JUDQGjULD
Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP DERFDW DPE WUDQVSRUW LQWHULRU PHFjQLF
DPEHVWHVDLYLEUDWJHPDQXDODPEDFDEDWUHJOHMDW 3







 )'*&9

P

6XEPLQLVWUDPHQW L HVWHVD GH FDQDOLW]DFLR DPE GRV WXEV GH 39& ULJLG
GH G  PP DPE JXLHV GH SODVWLF LQFORV UHEOLPHQW GH IRUPLJy L
FROORFDFLy GH GRV EDQGHV GH SURWHFFLy L DYtV GH SOjVWLF D OD SDUW
VXSHULRUGHODUDVD 3







 )%)

P

5HEOLPHQW L SLFRQDWJH GH UDVD G DPSOjULD ILQV D  P DPE PDWHULDO
VHOHFFLRQDW GH OD SUzSLD H[FDYDFLy HQ WRQJDGHV GH JUXL[ ILQV D  FP
XWLOLW]DQWSLFyYLEUDQWDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )%

P

&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH WHUUHV DPE FDPLy GH  W
DPE XQ UHFRUUHJXW GH ILQV D  NP PHVXUDW VREUH SHUILO LQFORX FjQRQ
G DERFDPHQWDDERFDGRUDXWRULW]DW 3







 )*('

P

7XE UtJLG G DFHU JDOYDQLW]DW GH  PP GH GLjPHWUH QRPLQDO
UHVLVWqQFLD D O LPSDFWH GH  - UHVLVWqQFLD D FRPSUHVVLy GH  1
DPEXQLyHQGROODGDLPXQWDWVXSHUILFLDOPHQW 3







 )'.8

X

3HULFR UHFWDQJXODU SHU D FDQDOLW]DFLR GH VHUYHLV GH [[ FP
DPE SDUHWV GH  FP GH JXL[ GH PDR FDODW GH [[ FP
DUUHERVVDGHV SHU GLQV DPE PRUWHU GH FLPHQW  HODERUDW D O REUD
DPE IRUPLJRQHUD GH  O R FDL[D SUHIDEULFDGD GH IRUPLJy GH OHV
PDWHL[HV GLPHQVLRQV WLSXV + GH FRPSDQ\LD 7HOHIzQLFD  DPE OOLW GH
JUDYD JUDQLWLFD SHU D GUHQV GH  FP GH JUXL[ SHU D SHULFy WLSXV + GH
FRPSDQ\LD7HOHIzQLFD 3







 )'.8

X

3HULFy UHFWDQJXODU SHU D FDQDOLW]DFLR GH VHUYHLV GH [[ FP
DPE SDUHWV GH  FP GH JXL[ GH PDy FDODW GH [[ FP
DUUHERVVDGHV SHU GLQV DPE PRUWHU GH FLPHQW  HODERUDW D O REUD
DPE IRUPLJRQHUD GH  O R FDL[D SUHIDEULFDGD GH IRUPLJy GH OHV
PDWHL[HV GLPHQVLRQV WLSXV ' GH FRPSDQ\LD 7HOHIzQLFD DPE OOLW GH
JUDYDJUDQLWLFDSHUDGUHQVGHFPGHJUXL[ 3







 )'.=8

X

%DVWLPHQW IRUPDW SHU SHUILOV ODPLQDWV GH [[ PP DPE XQD
FDSD G HPSULPDFLR DQWLR[LGDQW FRPSOHWDPHQW WUHEDOODW D WDOOHU IL[DW D
OHV SDUHWV GHO SHULFR DPE SRWHV G DQFRUDWJH SHU D SHULFy WLSXV + GH
FRPSDQ\LD7HOHIzQLFD 3







HXURV

'2&80(17),1$/352-(&7('85%$1,7=$&,Ï'(/$&$55(7(5$'(58%Ë
HQWUHOD&WUDGH0RQWFDGDLHO&DUUHU%DOGULFK
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 )'.=8

X

%DVWLPHQW IRUPDW SHU SHUILOV ODPLQDWV GH [[ PP DPE XQD
FDSD G HPSULPDFLR DQWLR[LGDQW FRPSOHWDPHQW WUHEDOODW D WDOOHU IL[DW D
OHV SDUHWV GHO SHULFR DPE SRWHV G DQFRUDWJH SHU D SHULFy WLSXV ' GH
FRPSDQ\LD7HOHIzQLFD 3







 )'.=8

X

6XEPLQLVWUH L LQVWDOODFLy GH WDSD SHU D SHULFy WLSXV + GH FRPSDQ\LD
7HOHIzQLFDIRUPDGDSHUGRVPzGXOVGH[FP 3







 )'.=8

X

6XEPLQLVWUH L LQVWDOODFLy GH WDSD SHU D SHULFy WLSXV ' GH FRPSDQ\LD
7HOHIzQLFDIRUPDGDSHUTXDWUHPzGXOVGH[FP 3







 )'.=8

X

5HWLUDGD GH OtQLHV DqULHV L SDOV H[LVWHQWV D OD FDUUHWHUD GH 5XEt HQWUH HO
FDUUHU %DOGULFK L HO FDUUHU 7RUUHV L %DJHV D FjUUHF GH OD FRPSDQ\LD
7HOHIzQLFD 3







 )'.=8

X

'HVSODoDPHQW GH FDELQD WHOHIzQLFD H[LVWHQW D FjUUHF GH OD FRPSDQ\LD
7HOHIzQLFD 3







 )'.=8

SD

$ MXVWLILFDU SHU VHUYHLV DIHFWDWV DOV HQFUHXDPHQWV DPE FDUUHU 3ULP L
FDUUHUGH1DYDVGH7RORVD 3
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 )5*%

X

([FDYDFLy GH FORW GH SODQWDFLy GH GLPHQVLRQV [[ P DPE
PLQLFDUUHJDGRUD VREUH SQHXPjWLFV DPE DFFHVVRUL UHWURH[FDYDGRU GH
 D  FP G DPSOjULD GH WUHEDOO L FjUUHJD GH OHV WHUUHV VREUDQWV
PHFjQLFDVREUHFDPLyHQXQSHQGHQWLQIHULRUDO 3







 )%

P

&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH WHUUHV DPE FDPLy GH  W
DPE XQ UHFRUUHJXW GH ILQV D  NP PHVXUDW VREUH SHUILO LQFORX FjQRQ
G DERFDPHQWDDERFDGRUDXWRULW]DW 3







 )53

P

$SRUWDFLy L LQFRUSRUDFLy GH WHUUD SHU D MDUGLQHULD YHJHWDO DGREDGD L
JDUEHOODGDDJUDQHODPEPLWMDQVPDQXDOV 3







 )5

X

6XEPLQLVWUDPHQW GH OLULRGHQGUXP SHUtPHWUH  HQ SD GH WHUUD DPE
FRQWHQLGRU 3







 )5

X

3ODQWDFLy G DUEUH G DOojULD  D  P HQ FRQWHQLGRU DPE FDPLy JUXD
HQXQSHQGHQWLQIHULRUDO 3
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 )

P

([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P G DPSOjULD L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ
WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW DPE UHWURH[FDYDGRUD PLWMDQD L FjUUHJD PHFjQLFD
GHOPDWHULDOH[FDYDW 3







 )$)

P

5HSjV L SLFRQDWJH GH VzO GH UDVD GH PpV GH  L PHQ\V G  P
G DPSOjULDDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )'*&9

P

6XEPLQLVWUDPHQW L HVWHVD GH FDQDOLW]DFLR DPE GRV WXEV GH 39& ULJLG
GH G  PP DPE JXLHV GH SODVWLF LQFORV UHEOLPHQW GH IRUPLJy L
FROORFDFLy GH GRV EDQGHV GH SURWHFFLy L DYtV GH SOjVWLF D OD SDUW
VXSHULRUGHODUDVD 3







 )%)

P

5HEOLPHQW L SLFRQDWJH GH UDVD G DPSOjULD ILQV D  P DPE PDWHULDO
VHOHFFLRQDW GH OD SUzSLD H[FDYDFLy HQ WRQJDGHV GH JUXL[ ILQV D  FP
XWLOLW]DQWSLFyYLEUDQWDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )'.8

X

3HULFy SHU D FDQDOLW]DFLy GH VHUYHLV GH [ FP L  FP GH IRQGjULD
DPE SDUHWV GH  FP GH JUXL[ GH IRUPLJy L VROHUD GH  FP GH JUXL[ GH
PDyLQFOzVH[FDYDFLyUHEOHUWLFRPSDFWDFLy 3







 )'.=8

X

%DVWLPHQW L WDSD SHU D SHULFy GH VHUYHLV GH IRVD G~FWLO & GH
[[ PP L GH  NJ GH SHV FROāORFDW DPE PRUWHU FLPHQW 3 








 )%

P

&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH WHUUHV DPE FDPLy GH  W
DPE XQ UHFRUUHJXW GH ILQV D  NP PHVXUDW VREUH SHUILO LQFORX FjQRQ
G DERFDPHQWDDERFDGRUDXWRULW]DW 3







 )'.;

X

7URQHWD GH WHOHFRPXQLFDFLRQV GH  ;  FP WRWDOPHQW DFDEDGD
LQFORVRVEDVWLPHQWLWDSDGHIRVDG~FWLO
3
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 )48

X

%DQF PRQWVHQ\ VHQFLOO GH GDH R HTXLYDOHQW GH IXVWD G LURNR DPE
WUDFWDPHQW GH SURWHFFLy DPE VXSRUWV GH IRVD SLQWDWV HQ FRORU QHJUH
IRUMD GH  FP GH OODUJjULD L DQFRUDWJHV D WHUUD DPE SHUQV FHFV
FROORFDW 3







 )48

X

&DGLUD PRQWVHQ\ GH GDH R HTXLYDOHQW GH IXVWD G LURNR DPE WUDFWDPHQW
GH SURWHFFLy DPE VXSRUWV GH IRVD SLQWDWV HQ FRORU QHJUH IRUMD GH  FP
GHOODUJjULDLDQFRUDWJHVDWHUUDDPESHUQVFHFVFROORFDGD 3







 )4<8

X

&ROORFDFLyGHEDQFGHFPGHOODUJjULDFRPDPj[LP 3







 )4<8

X

&ROORFDFLyGHFDGLUDGHFPGHOODUJjULDFRPDPj[LP 3







 )48

X

3DSHUHUD PHWjOOLFD WHFDP VqULH  R HTXLYDOHQW GH  O GH FDSDFLWDW
IRUPDGD SHU XQD FXEHWD GH SODQ[D SHUIRUDGD GH  PP GH JUXL[ L XQ HL[
GH JLU KRULW]RQWDO DPE FODX WULDQJXODU GH GHVEORTXHLJ VXSRUWV ODWHUDOV
GH WXE G  PP GH JUXL[ VHSDUDWV  PP HQWUH HL[RV DPE DQFRUDWJH
D WHUUD DPE WDQFD DPE XQ EDQ\ GH FLQF GH SURWHFFLy FRQWUD OD
R[LGDFLy SRVWHULRU IRVIDWDW L DFDEDW SLQWDW DPE SROLHVWHU DO IRUQ
FROORFDGD 3







 )4<8

X

&ROORFDFLyGHSDSHUHUD 3







 )4<8

X

&ROORFDFLyGHE~VWLDH[LVWHQW 3







 )4<8

X

&ROORFDFLyGHVHQ\DOGHSXQWTXLORPqWULF 3







 )4<8

X

&ROORFDFLyGHSDUDGDGHEXVH[LVWHQW 3
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HXURV



2EUD

P

3LQWDW VREUH SDYLPHQW GH IDL[HV VXSHUILFLDOV DPE SLQWXUD GH GRV
FRPSRQHQWV HQ IUHG UHIOHFWRUD L PLFURHVIHUHV GH YLGUH DPE PjTXLQD
G DFFLRQDPHQWPDQXDO 3







HXURV
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 )%$*

P

3LQWDW VREUH SDYLPHQW G XQD IDL[D FRQWtQXD GH  FP DPE SLQWXUD
UHIOHFWRUD L PLFURHVIHUHV GH YLGUH DPE PjTXLQD DXWRSURSXOVDGD 3 








 )%$

P

3LQWDW VREUH SDYLPHQW GH IDL[D WUDQVYHUVDO FRQWtQXD GH  FP DPE
SLQWXUD GH GRV FRPSRQHQWV HQ IUHG UHIOHFWRUD L PLFURHVIHUHV GH YLGUH
DPEPjTXLQDG DFFLRQDPHQWPDQXDO 3
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X

3ODFD DPE OjPLQD UHIOHFWRUD GH QLYHOO  G LQWHQVLWDW WULDQJXODU GH 
FPGHFRVWDWSHUDVHQ\DOVGHWUjQVLWIL[DGDPHFjQLFDPHQW 3







 )%%

X

6XEPLQLVWUH H LQVWDOODFLy GH SODFD DPE OjPLQD UHIOHFWRUD GH QLYHOO 
G LQWHQVLWDW FLUFXODU GH  FP GH GLjPHWUH SHU D VHQ\DOV GH WUjQVLW
IL[DGDPHFjQLFDPHQW 3







 )%%

X

6XEPLQLVWUH H LQVWDOODFLy GH SODFD DPE OjPLQD UHIOHFWRUD GH QLYHOO 
G LQWHQVLWDW GH [ FP SHU D VHQ\DOV GH WUjQVLW IL[DGD
PHFjQLFDPHQW 3







 )%%

X

3ODFD DPE OjPLQD UHIOHFWRUD GH QLYHOO  G LQWHQVLWDW RFWRJRQDO GH  FP
GHGLjPHWUHSHUDVHQ\DOVGHWUjQVLWIL[DGDPHFjQLFDPHQW 3







 )%%=

P

6XEPLQLVWUH H LQVWDOODFLy GH VXSRUW UHFWDQJXODU GH WXE G DFHU
JDOYDQLW]DWGH[[PPFROORFDWDWHUUDIRUPLJRQDW 3







7LWRO



2EUD



3UHVVXSRVW85%$1,7=$&,Ï&75$58%Ë

&DStWRO



1DYDVGH7RORVD

6XEFDStWRO



'(02/,&,216

P

7DOO DPE GLVF D O DVIDOW H[LVWHQW SHU D QRYHV DOLQHDFLRQV GH YRUHUD DPE
UHJDWGHVXSHUItFLHSHOFRUUHFWHIXQFLRQDPHQWGHODPjTXLQD 3







 )

P

'HPROLFLy GH YRUDGD FROORFDGD VREUH IRUPLJy DPE PDUWHOO WUHQFDGRU
PXQWDW VREUH UHWURH[FDYDGRUD L FjUUHJD PDQXDO L PHFjQLFD GH UXQD
VREUHFDPLyRFRQWHQLGRU 3







 )-

P

'HPROLFLy GH ULJROD GH SDQRWV FROORFDWV VREUH IRUPLJy DPE PDUWHOO
WUHQFDGRU PXQWDW VREUH UHWURH[FDYDGRUD L FjUUHJD PHFjQLFD VREUH
FDPLy 3







 )-%

P

'HPROLFLy GH SDYLPHQW GH SDQRWV FROORFDWV VREUH IRUPLJy GH ILQV D 
FP GH JUXL[ L ILQV D  P G DPSOjULD DPE UHWURH[FDYDGRUD DPE PDUWHOO
WUHQFDGRULFjUUHJDVREUHFDPLy 3







 );&

P

'HPROLFLy GH SDYLPHQW GH PHVFOD ELWXPLQRVD GH ILQV D  FP GH JUXL[
L PpV GH  P G DPSOjULD DPE UHWURH[FDYDGRUD DPE PDUWHOO WUHQFDGRU L
FjUUHJDVREUHFDPLy 3







 )'8

X

'HPROLFLy GHPERUQDO DPE PLWMDQV PHFjQLFV LQFORX UHL[HV
EDVWLPHQWVUHEOHUWVLUHFREULPHQWVLFjUUHJDVREUHFDPLy 3







 )'+*

P

'HPROLFLy GH SRX GH [ FP GH SDUHWV GH  FP GH PDy DPE
PLWMDQVPHFjQLFVLFjUUHJDVREUHFDPLy 3







 )5

P

&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH UHVLGXV LQHUWV R QR
HVSHFLDOV D LQVWDOāODFLy DXWRULW]DGD GH JHVWLy GH UHVLGXV DPE FDPLy
SHU D WUDQVSRUW GH  W DPE XQ UHFRUUHJXW GH PpV GH  L ILQV D  NP
3







HXURV



P

'HSRVLFLy FRQWURODGD D GLSzVLW DXWRULW]DW DPE FjQRQ VREUH OD GHSRVLFLy
FRQWURODGD GHOV UHVLGXV GH OD FRQVWUXFFLy LQFOzV VHJRQV OD //(,
 GH UHVLGXV GH IRUPLJy LQHUWV DPE XQD GHQVLWDW  WP
SURFHGHQWV GH FRQVWUXFFLy R GHPROLFLy DPE FRGL  VHJRQV OD
/OLVWD(XURSHDGH5HVLGXV 25'(10$0  3







 )5

X

$UUHQFDGD G DUEUH H[LVWHQW GH  D  FP GH FLUFXPIHUqQFLD LQFORX
O DUUHQFDGD OD UHFROOLGD GH UHVWHV FjUUHJD VREUH FDPLy L WUDQVSRUW GLQV
GHO REUDLDDERFDGRULFjQRQG DERFDPHQW 3







 )48

X

'HVPXQWDWJH GH EDQF L DQFRUDWJH DPE PLWMDQV PDQXDOV L PHFjQLFV
FDUUHJD GH UXQHV L PDWHULDOV L WUDQVSRUW D O DERFDGRU DXWRULW]DW R
PDJDW]HPPXQLFLSDOLQFORXFjQRQG DERFDPHQW 3







 )48

X

'HVPXQWDWJH GH SDSHUHUD L DQFRUDWJHV DPE PLWMDQV PDQXDOV L
PHFjQLFV FDUUHJD GH UXQHV L PDWHULDOV L WUDQVSRUW D DERFDGRU DXWRULW]DW
RPDJDW]HPPXQLFLSDOLQFORXFjQRQG DERFDPHQW 3







 )48

X

'HVPXQWDWJH GH SLORQHV VHQ\DOV GH WUjQVLW SODIRQV SXEOLFLWDULV  DPE
EDVH GH IRUPLJy DPE PLWMDQV PDQXDOV L PHFjQLFV FjUUHJD GH UXQHV L
PDWHULDOV L WUDQVSRUW D O DERFDGRU DXWRULW]DW R PDJDW]HP PXQLFLSDO
LQFORXFjQRQG DERFDPHQW 3
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P

([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P G DPSOjULD L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ
WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW DPE UHWURH[FDYDGRUD PLWMDQD L FjUUHJD PHFjQLFD
GHOPDWHULDOH[FDYDW 3







 )$)

P

5HSjV L SLFRQDWJH GH VzO GH UDVD GH PpV GH  L PHQ\V G  P
G DPSOjULDDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )%

P

&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH WHUUHV DPE FDPLy GH  W
DPE XQ UHFRUUHJXW GH ILQV D  NP PHVXUDW VREUH SHUILO LQFORX FjQRQ
G DERFDPHQWDDERFDGRUDXWRULW]DW 3







 )+

P

)RUPLJy SHU D UDVHV L SRXV GH IRQDPHQWV +$%,,D GH
FRQVLVWqQFLD SOjVWLFD L JUDQGjULD Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP DERFDW
GHVGHFDPLy 3







 )8

P

9RUDGD UHFWD LR FRUED GH SHGUD JUDQLWLFD JULV TXLQWDQD JULV SLULQHRV R
RFKDYR MDVSH JUD IL UHFWD VHUUDGD L IODPHMDGD GH [ FP
FROORFDGDDPEEDVHGHIRUPLJyLUHMXQWDGDDPEVRUUDFLPHQW 3







 )+

P

%DVH GH IRUPLJy +0%, GH FRQVLVWqQFLD SOjVWLFD L JUDQGjULD
Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP DERFDW DPE WUDQVSRUW LQWHULRU PHFjQLF
DPEHVWHVDLYLEUDWJHPDQXDODPEDFDEDWUHJOHMDW 3







 );

P

5HIRUo DPE DUPDGXUD GH SHOO D FROORFDU D OD EDVH GH IRUPLJy GH
YRUHUHVD OHV ]RQHV GH SDV GH YHKLFOHV DPE PDOOD HOHFWURVROGDGD GH
EDUUHVFRUUXJDGHVG DFHU0([FP'PP%6' 3







 )(

P

3DYLPHQW GH SDQRW SHU D YRUHUD JULV GH  SDVWLOOHV GH [[ FP
FODVVH D SUHX DOW FROORFDW D O HVWHVD DPE VRUUDFLPHQW GH  NJP
GHFLPHQWSzUWODQGLEHXUDGDGHFLPHQWSzUWODQG 3







 )(6

P

3DYLPHQW GH SDQRW HVWULDW SHU D LQYLGHQWV GH [[ FP FROORFDW D
O HVWHVD DPE VRUUDFLPHQW GH  NJP GH FLPHQW SzUWODQG L EHXUDGD
GHFRORUDPEFLPHQWEODQFGHUDPGHSDOHWD 3







 ))8

P

3DYLPHQW GH SHFHV SUHIDEULFDGHV GH IRUPLJR GH [[ FP WLSXV LFD
R HTXLYDOHQW FROORFDGHV D WUXF GH PDFHWD DPE PRUWHU LQFORV SDUW
SURSRUFLRQDO GH SHFHV WDOODGHV L HQWUHJXHV D HOHPHQWV VLQJXODUV
UHMXQWDW DPE VRUUD FLPHQW HQ VHF HVFRPEUDW L SRVWHULRU UHJDW ILQV D
GHL[DUHOVMXQWSOHQV 3









 )

3jJ

 )5$+



 )%%
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 )8

P

*XDO SHU D YHKLFOHV GH  FP GH SHGUD JUDQtWLFD JUD IL DPE OHV FDUHV
YLVWHV IODPHMDGHV GH VHFFLy [[ FP LQFOzV SDUW SURSRUFLRQDO GH
FDSV GH UHPDW PHFDQLW]DWV DPE SOD LQFOLQDW FROāORFDW DPE EDVH GH
IRUPLJy 3







 )=

X

(VFRVVHOO UHFWDQJXODU GH SODQ[D G DFHU JDOYDQLW]DW GH [[ GH 
PP GH JUXL[ LQFORV HOHPHQWV PHWDOOLFV G DQFRUDWJH VROGDWV D OD [DSD
IRQDPHQWLDQHOODWGHIRUPLJy 3
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 )%)

P

5HEOLPHQW L SLFRQDWJH GH UDVD G DPSOjULD ILQV D  P DPE PDWHULDO
VHOHFFLRQDW GH OD SUzSLD H[FDYDFLy HQ WRQJDGHV GH JUXL[ ILQV D  FP
XWLOLW]DQWSLFyYLEUDQWDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 ).$

P

([FDYDFLy GH SRX DwOODW GH PpV GH  L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ WHUUHQ\
QRFODVVLILFDWDPEPLWMDQVPHFjQLFV 3







 )))

P

5HSjV L SLFRQDWJH GH VzO GH SRX GH PpV G  L PHQ\V GH  P
G DPSOjULDDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )''$

P

3DUHW SHU D SRX FLUFXODU GH '  FP GH SHFHV GH IRUPLJy DPE
H[HFXFLy SUHIDEULFDGD FROāORFDGHV DPE PRUWHU PL[W  HODERUDW D
O REUDDPEIRUPLJRQHUDGHO 3







 )''=6

X

*UDy SHU D SRX GH UHJLVWUH GH SROLSURSLOq DUPDW GH [[ PP L
 NJ GH SHV FROāORFDW DPE PRUWHU GH FLPHQW  HODERUDW D O REUD DPE
IRUPLJRQHUDGHO 3







 )''=&

X

%DVWLPHQW FLUFXODU GH IRVD G~FWLO SHU D SRX GH UHJLVWUH L WDSD UHFRO]DGD
SDV OOLXUH GH  PP GH GLjPHWUH L FODVVH ( VHJRQV QRUPD
81((1  PRGHO 7 ([WUDFWRU GH )81',&,Ï 'Ò&7,/ %(1,72
RVLPLODUFROāORFDWDPEPRUWHU 3







 )9

P

5LJROD GH  FP G DPSODULD DPE SHFHV GH PRUWHU GH FLPHQW GH FRORU
EODQF GH [[ FP FROāORFDGHV DPE PRUWHU GH FLPHQW  HODERUDW
DO REUDDPEIRUPLJRQHUDGHO 3







 )'-)(

X

&DL[D SHU D HPERUQDO VLIzQLF GH [[ FP DPE SDUHWV GH  FP GH
JUXL[ GH IRUPLJy +03, VREUH VROHUD GH  FP GH IRUPLJy
+03, 3







 )-;

P

5HJ G LPSULPDFLy DPE HPXOVLy ELWXPLQRVD FDWLzQLFD (&, DPE GRWDFLy
NJP 3







 )'=&

X







 )+

W

3DYLPHQW GH PHVFOD ELWXPLQRVD FRQWtQXD HQ FDOHQW WLSXV $&  VXUI
% ' '  DPE EHWXP DVIjOWLF GH SHQHWUDFLy GH JUDQXORPHWULD
GHQVD SHU D FDSD GH URGDGXUD L JUDQXODW JUDQtWLF HVWHVD L FRPSDFWDGD
3







%DVWLPHQW L UHL[D GH IRVD G~FWLO DUWLFXODGD L DQWLUREDWRUL SHU D
HPERUQDO GH [ PP PDUF GH  [  L DOoDGD  PP
FODVVH & DPE EDUURWV HQ GLDJRQDO DQWLELFLFOHWD TXH JDUDWHL[HQ
XQD PDMRU DEVRUFLy UHYHVWLGD DPE SLQWXUD QHJUD L VXSHUItFLH PHWjOOLFD
DQWLOOLVFDQW VHJRQV QRUPD 81((1  PRGHO 5 'HOWD  GH
)81',&,Ï1'Ò&7,/%(1,72RVLPLODUFROORFDWDPEPRUWHU 3

 )-4

P

5HJ G DGKHUqQFLD DPE HPXOVLy ELWXPLQRVD FDWLzQLFD (&5 DPE
GRWDFLyNJP 3







 )+

X

$GDSWDFLy GH WDSHV GH FODYHJXHUDP H[LVWHQW D OD QRYD UDVDQW GH OD
FDOoDGDLQFORXDMXGHVGHOUDPGHSDOHWD 3
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 )

P

([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P G DPSOjULD L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ
WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW DPE UHWURH[FDYDGRUD JUDQ L DPE OHV WHUUHV
GHL[DGHVDODYRUD 3







 )$)

P

5HSjV L SLFRQDWJH GH VzO GH UDVD GH PpV GH  L PHQ\V G  P
G DPSOjULDDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )%

P

&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH WHUUHV DPE FDPLy GH  W
DPE XQ UHFRUUHJXW GH ILQV D  NP PHVXUDW VREUH SHUILO LQFORX FjQRQ
G DERFDPHQWDDERFDGRUDXWRULW]DW 3







 )')&

P

7XE GH SROLHWLOq G DOWD GHQVLWDW FRH[WUXwGD GH '1  PP H[WHULRU 
PP L LQWHULRU  PP GH GREOH SDUHW H[WHULRU FRUUXJDW GH FRORU QHJUH
SHU D SURWHFFLy FRQWUD HOV UDLJV 89 H LQWHULRU OOLV GH FRORU EODQF SHU
IDFLOLWDU LQVSHFFLy PLWMDQoDQW FjPHUD GH 79 GHO WLSXV % VHJRQV SU (1
 GH ULJLGHVD FLUFXQIHUHQFLDO  .1P VHJRQV ,62  HQ
WUDPV GH  P LQFORVD SDUW SURSRUFLRQDO GH PDQHJXHW GH XQLy HQ
SROLHWLOq L MXQWD G HVWDQTXHLWDW HQ (3'0 DPE FHUWLILFDW $(125 L
FRQQH[LRQV D VRUWLGD H[LVWHQW L D [DU[D JHQHUDO SHU DQDU IRUPLJRQDW L
FROORFDWDOIRQVGHODUDVD
3







)RUPLJy SHU D UDVHV L SRXV GH IRQDPHQWV +$%,,D GH
FRQVLVWqQFLD SOjVWLFD L JUDQGjULD Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP DERFDW
GHVGHFDPLy 3



 )+

P
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 )

P

([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P G DPSOjULD L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ
WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW DPE UHWURH[FDYDGRUD PLWMDQD L FjUUHJD PHFjQLFD
GHOPDWHULDOH[FDYDW 3







 )$)

P

5HSjV L SLFRQDWJH GH VzO GH UDVD GH PpV GH  L PHQ\V G  P
G DPSOjULDDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )%

P

&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH WHUUHV DPE FDPLy GH  W
DPE XQ UHFRUUHJXW GH ILQV D  NP PHVXUDW VREUH SHUILO LQFORX FjQRQ
G DERFDPHQWDDERFDGRUDXWRULW]DW 3







 )'.;

X

7URQHWD GH UHJLVWUH GH SDV GH VHUYHLV VHJRQV SOjQRO GH GHWDOO ,QFORX
PDUF L WDSD GH IRVD G~FWLO GH [ FP 1250$ (1 WLSXV %
VHJRQVSOjQROVDGMXQWV 3







 

X

%DVDPHQW SHU D EjFXO GH [[ P ,QFORX H[FDYDFLy UHSjV L
SLFRQDWJH GHO IRQV G H[FDYDFLy IRUPLJRQDW DPE + FROORFDFLy
G DUPDW GH IHUUR VXSHULRU GH  PP GH GLjPHWUH H LQIHULRU GH  PP L
FROORFDFLyG HVSjUUHFVG DQFRUDWJHLWXEVGHFDQDOLW]DFLy  3
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P

([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P G DPSOjULD L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ
WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW DPE UHWURH[FDYDGRUD PLWMDQD L FjUUHJD PHFjQLFD
GHOPDWHULDOH[FDYDW 3
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 )

P

([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P G DPSOjULD L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ
WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW DPE UHWURH[FDYDGRUD PLWMDQD L FjUUHJD PHFjQLFD
GHOPDWHULDOH[FDYDW 3







 )$)

P

5HSjV L SLFRQDWJH GH VzO GH UDVD GH PpV GH  L PHQ\V G  P
G DPSOjULDDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3









 ))%

P

7XE GH SROLHWLOq GH GHVLJQDFLy 3(  GH  PP GH GLjPHWUH QRPLQDO
GH  EDU GH SUHVVLy QRPLQDO VqULH 6'5  81((1 
FRQQHFWDW D SUHVVLy DPE JUDX GH GLILFXOWDW PLJ L FROORFDW DO IRQV GH OD
UDVD 3







 )'*&9

P

6XEPLQLVWUDPHQW L HVWHVD GH FDQDOLW]DFLR DPE GRV WXEV GH 39& ULJLG
GH G  PP DPE JXLHV GH SODVWLF LQFORV UHEOLPHQW GH IRUPLJy L
FROORFDFLy GH GRV EDQGHV GH SURWHFFLy L DYtV GH SOjVWLF D OD SDUW
VXSHULRUGHODUDVD 3







 )65

P

5HEOLPHQW L SLFRQDWJH GH UDVD G DPSOjULD ILQV D  P DPE VRUUD
SURFHGHQW GH PDWHULDO UHFLFODW HQ WRQJDGHV GH JUXL[ ILQV D  FP DPE
FRPSDFWDFLy GHO  SP XWLOLW]DQW SLFy YLEUDQW DPLGDPHQWV VREUH
SHUILO 3







 )%)

P

5HEOLPHQW L SLFRQDWJH GH UDVD G DPSOjULD ILQV D  P DPE PDWHULDO
VHOHFFLRQDW GH OD SUzSLD H[FDYDFLy HQ WRQJDGHV GH JUXL[ ILQV D  FP
XWLOLW]DQWSLFyYLEUDQWDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )%

P





X

6XEPLQLVWUH L FROāORFDFLy G DQHOO GH GHJRWHLJ DPE WXE GH SROLHWLOq GH
GLjPHWUH  PP DPE JRWHUV FDGD  FP GH  FP GH UDGL XQLy D
SUHVVLyLQFORXSSGHSHFHVHVSHFLDOV 3







&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH WHUUHV DPE FDPLy GH  W
DPE XQ UHFRUUHJXW GH ILQV D  NP PHVXUDW VREUH SHUILO LQFORX FjQRQ
G DERFDPHQWDDERFDGRUDXWRULW]DW 3



 ))%

 )5$/

P

'HSRVLFLy FRQWURODGD D GLSzVLW DXWRULW]DW DPE FjQRQ VREUH OD GHSRVLFLy
FRQWURODGD GHOV UHVLGXV GH OD FRQVWUXFFLy LQFOzV GH UHVLGXV GH WHUUD
LQHUWV SURFHGHQWV G H[FDYDFLy DPE FRGL  VHJRQV OD /OLVWD
(XURSHD GH 5HVLGXV 25'(1 0$0  $PLGDPHQW VREUH SHUILO
WHyULF 3







 )'.8

X

3HULFy SHU D FDQDOLW]DFLy GH VHUYHLV GH [ FP L  FP GH IRQGjULD
DPE SDUHWV GH  FP GH JUXL[ GH IRUPLJy L VROHUD GH  FP GH JUXL[ GH
PDyLQFOzVH[FDYDFLyUHEOHUWLFRPSDFWDFLy 3







 )'.=8

X

%DVWLPHQW L WDSD SHU D SHULFy GH VHUYHLV GH IRVD G~FWLO & GH
[[ PP L GH  NJ GH SHV FROāORFDW DPE PRUWHU FLPHQW 3 








 )'.;

X

7URQHWD GH WHOHFRPXQLFDFLRQV GH  ;  FP WRWDOPHQW DFDEDGD
LQFORVRVEDVWLPHQWLWDSDGHIRVDG~FWLO
3
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 )

P

P



([FDYDFLy GH UDVD SHU D UHWLUDGD GH FDQRQDGD GH ILEURFLPHQW GH OD
[DU[D G DLJXD DFWXDO ,QFORX OD H[FDYDFLy PHFjQLFD VXSHUILFLDO L HO
GHVFREULPHQW PDQXDO GH OD PHLWDW VXSHULRU GH OD FDQRQDGD DL[t FRP HO
GHVFREULPHQW WRWDO GH OD FDQRQDGD FDGD  P SHU D SRGHUOD UHWLUDU L HO
UHEOHUW GH OD UDVD XQ FRS H[WUHW HO WXE /D UHWLUDGD GH OD FDQRQDGD VHUj
HIHFWXDGDSHU0LQDS~LEOLFDG DLJHVGH7HUUDVVD 3



([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P G DPSOjULD L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ
WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW DPE UHWURH[FDYDGRUD PLWMDQD L FjUUHJD PHFjQLFD
GHOPDWHULDOH[FDYDW 3







727$/




 )$)

P

5HSjV L SLFRQDWJH GH VzO GH UDVD GH PpV GH  L PHQ\V G  P
G DPSOjULDDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )66

P

5HEOLPHQW L SLFRQDWJH GH UDVD G DPSOjULD ILQV D  P DPE VRUUD
SURFHGHQW GH PDWHULDO UHFLFODW PL[W IRUPLJyFHUjPLFD HQ WRQJDGHV GH
JUXL[ILQVDFPXWLOLW]DQWSLFyYLEUDQW 3







 )%)

P

5HEOLPHQW L SLFRQDWJH GH UDVD G DPSOjULD ILQV D  P DPE PDWHULDO
VHOHFFLRQDW GH OD SUzSLD H[FDYDFLy HQ WRQJDGHV GH JUXL[ ILQV D  FP
XWLOLW]DQWSLFyYLEUDQWDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )%

P

&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH WHUUHV DPE FDPLy GH  W
DPE XQ UHFRUUHJXW GH ILQV D  NP PHVXUDW VREUH SHUILO LQFORX FjQRQ
G DERFDPHQWDDERFDGRUDXWRULW]DW 3
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 )5*%

X

([FDYDFLy GH FORW GH SODQWDFLy GH GLPHQVLRQV [[ P DPE
PLQLFDUUHJDGRUD VREUH SQHXPjWLFV DPE DFFHVVRUL UHWURH[FDYDGRU GH
 D  FP G DPSOjULD GH WUHEDOO L FjUUHJD GH OHV WHUUHV VREUDQWV
PHFjQLFDVREUHFDPLyHQXQSHQGHQWLQIHULRUDO 3







 )%

P

&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH WHUUHV DPE FDPLy GH  W
DPE XQ UHFRUUHJXW GH ILQV D  NP PHVXUDW VREUH SHUILO LQFORX FjQRQ
G DERFDPHQWDDERFDGRUDXWRULW]DW 3







 )53

P

$SRUWDFLy L LQFRUSRUDFLy GH WHUUD SHU D MDUGLQHULD YHJHWDO DGREDGD L
JDUEHOODGDDJUDQHODPEPLWMDQVPDQXDOV 3







 )5&

X

6XEPLQLVWUDPHQW GH 0DJQROLD JUDQGLIORUD GH SHUtPHWUH GH  D  FP
HQFRQWHQLGRUGHO 3







 )5&

X

6XEPLQLVWUDPHQW GH 0RUXV DOED )UXLWOHVV GH SHUtPHWUH GH  D  FP
HQFRQWHQLGRUGHO 3







 )5

X

3ODQWDFLy G DUEUH G DOojULD  D  P HQ FRQWHQLGRU DPE FDPLy JUXD
HQXQSHQGHQWLQIHULRUDO 3







 )53;

X

7UDQVSODQWDPHQW G DUEUH D YLYHU ,QFORX O HVSRUJD SUqYLD HO UHSLFDW
G DUUHOV DPE PLWMDQV PHFjQLFV L PDQXDOV OD FjUUHJD VREUH FDPLyJUXD L
HOWUDQVSRUWILQVDOYLYHUPXQLFLSDO 3
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 )4<8

X

X

X

%DQF PRQWVHQ\ VHQFLOO GH GDH R HTXLYDOHQW GH IXVWD G LURNR DPE
WUDFWDPHQW GH SURWHFFLy DPE VXSRUWV GH IRVD SLQWDWV HQ FRORU QHJUH
IRUMD GH  FP GH OODUJjULD L DQFRUDWJHV D WHUUD DPE SHUQV FHFV
FROORFDW 3



&DGLUD PRQWVHQ\ GH GDH R HTXLYDOHQW GH IXVWD G LURNR DPE WUDFWDPHQW
GH SURWHFFLy DPE VXSRUWV GH IRVD SLQWDWV HQ FRORU QHJUH IRUMD GH  FP
GHOODUJjULDLDQFRUDWJHVDWHUUDDPESHUQVFHFVFROORFDGD 3



&ROORFDFLyGHEDQFGHFPGHOODUJjULDFRPDPj[LP 3

 )4<8

X

&ROORFDFLyGHFDGLUDGHFPGHOODUJjULDFRPDPj[LP 3

 )48

X

3DSHUHUD PHWjOOLFD WHFDP VqULH  R HTXLYDOHQW GH  O GH FDSDFLWDW
IRUPDGD SHU XQD FXEHWD GH SODQ[D SHUIRUDGD GH  PP GH JUXL[ L XQ HL[
GH JLU KRULW]RQWDO DPE FODX WULDQJXODU GH GHVEORTXHLJ VXSRUWV ODWHUDOV
GH WXE G  PP GH JUXL[ VHSDUDWV  PP HQWUH HL[RV DPE DQFRUDWJH
D WHUUD DPE WDQFD DPE XQ EDQ\ GH FLQF GH SURWHFFLy FRQWUD OD
R[LGDFLy SRVWHULRU IRVIDWDW L DFDEDW SLQWDW DPE SROLHVWHU DO IRUQ
FROORFDGD 3

 )4<8
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3LQWDW VREUH SDYLPHQW GH IDL[HV VXSHUILFLDOV DPE SLQWXUD GH GRV
FRPSRQHQWV HQ IUHG UHIOHFWRUD L PLFURHVIHUHV GH YLGUH DPE PjTXLQD
G DFFLRQDPHQWPDQXDO 3







2EUD



3UHVVXSRVW85%$1,7=$&,Ï&75$58%Ë
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 )

P

7DOO DPE GLVF D O DVIDOW H[LVWHQW SHU D QRYHV DOLQHDFLRQV GH YRUHUD DPE
UHJDWGHVXSHUItFLHSHOFRUUHFWHIXQFLRQDPHQWGHODPjTXLQD 3







 )

P

'HPROLFLy GH YRUDGD FROORFDGD VREUH IRUPLJy DPE PDUWHOO WUHQFDGRU
PXQWDW VREUH UHWURH[FDYDGRUD L FjUUHJD PDQXDO L PHFjQLFD GH UXQD
VREUHFDPLyRFRQWHQLGRU 3







'HPROLFLy GH SDYLPHQW GH SDQRWV FROORFDWV VREUH IRUPLJy GH ILQV D 
FP GH JUXL[ L ILQV D  P G DPSOjULD DPE UHWURH[FDYDGRUD DPE PDUWHOO
WUHQFDGRULFjUUHJDVREUHFDPLy 3



'HPROLFLy GH SDYLPHQW GH PHVFOD ELWXPLQRVD GH ILQV D  FP GH JUXL[
L PpV GH  P G DPSOjULD DPE UHWURH[FDYDGRUD DPE PDUWHOO WUHQFDGRU L
FjUUHJDVREUHFDPLy 3



 )-%

 );&

P

P





 )'8

X

'HPROLFLy GHPERUQDO DPE PLWMDQV PHFjQLFV LQFORX UHL[HV
EDVWLPHQWVUHEOHUWVLUHFREULPHQWVLFjUUHJDVREUHFDPLy 3







 )5

P

7UDQVSRUW GH UHVLGXV LQHUWV R QR HVSHFLDOV D LQVWDOODFLy DXWRULW]DGD GH
JHVWLy GH UHVLGXV DPE FDPLy SHU D WUDQVSRUW GH  W DPE XQ UHFRUUHJXW
GHPpVGHLILQVDNPLQFORXFjQRQG DERFDPHQW 3







 )48

X

'HVPXQWDWJH GH SLORQHV VHQ\DOV GH WUjQVLW SODIRQV SXEOLFLWDULV  DPE
EDVH GH IRUPLJy DPE PLWMDQV PDQXDOV L PHFjQLFV FjUUHJD GH UXQHV L
PDWHULDOV L WUDQVSRUW D O DERFDGRU DXWRULW]DW R PDJDW]HP PXQLFLSDO
LQFORXFjQRQG DERFDPHQW 3
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P

([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P G DPSOjULD L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ
WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW DPE UHWURH[FDYDGRUD PLWMDQD L FjUUHJD PHFjQLFD
GHOPDWHULDOH[FDYDW 3







 )$)

P

5HSjV L SLFRQDWJH GH VzO GH UDVD GH PpV GH  L PHQ\V G  P
G DPSOjULDDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )%

P

&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH WHUUHV DPE FDPLy GH  W
DPE XQ UHFRUUHJXW GH ILQV D  NP PHVXUDW VREUH SHUILO LQFORX FjQRQ
G DERFDPHQWDDERFDGRUDXWRULW]DW 3







 )+

P

)RUPLJy SHU D UDVHV L SRXV GH IRQDPHQWV +$%,,D GH
FRQVLVWqQFLD SOjVWLFD L JUDQGjULD Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP DERFDW
GHVGHFDPLy 3







 )8

P

9RUDGD UHFWD LR FRUED GH SHGUD JUDQLWLFD JULV TXLQWDQD JULV SLULQHRV R
RFKDYR MDVSH JUD IL UHFWD VHUUDGD L IODPHMDGD GH [ FP
FROORFDGDDPEEDVHGHIRUPLJyLUHMXQWDGDDPEVRUUDFLPHQW 3







 )8

P

*XDO SHU D YHKLFOHV GH  FP GH SHGUD JUDQtWLFD JUD IL DPE OHV FDUHV
YLVWHV IODPHMDGHV GH VHFFLy [[ FP LQFOzV SDUW SURSRUFLRQDO GH
FDSV GH UHPDW PHFDQLW]DWV DPE SOD LQFOLQDW FROāORFDW DPE EDVH GH
IRUPLJy 3







 )+

P

%DVH GH IRUPLJy +0%, GH FRQVLVWqQFLD SOjVWLFD L JUDQGjULD
Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP DERFDW DPE WUDQVSRUW LQWHULRU PHFjQLF
DPEHVWHVDLYLEUDWJHPDQXDODPEDFDEDWUHJOHMDW 3







 );

P

5HIRUo DPE DUPDGXUD GH SHOO D FROORFDU D OD EDVH GH IRUPLJy GH
YRUHUHVD OHV ]RQHV GH SDV GH YHKLFOHV DPE PDOOD HOHFWURVROGDGD GH
EDUUHVFRUUXJDGHVG DFHU0([FP'PP%6' 3







 )(

P

3DYLPHQW GH SDQRW SHU D YRUHUD JULV GH  SDVWLOOHV GH [[ FP
FODVVH D SUHX DOW FROORFDW D O HVWHVD DPE VRUUDFLPHQW GH  NJP
GHFLPHQWSzUWODQGLEHXUDGDGHFLPHQWSzUWODQG 3







 )(6

P

3DYLPHQW GH SDQRW HVWULDW SHU D LQYLGHQWV GH [[ FP FROORFDW D
O HVWHVD DPE VRUUDFLPHQW GH  NJP GH FLPHQW SzUWODQG L EHXUDGD
GHFRORUDPEFLPHQWEODQFGHUDPGHSDOHWD 3
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 )9

P

5LJROD GH  FP G DPSODULD DPE SHFHV GH PRUWHU GH FLPHQW GH FRORU
EODQF GH [[ FP FROāORFDGHV DPE PRUWHU GH FLPHQW  HODERUDW
DO REUDDPEIRUPLJRQHUDGHO 3







 )-;

P

5HJ G LPSULPDFLy DPE HPXOVLy ELWXPLQRVD FDWLzQLFD (&, DPE GRWDFLy
NJP 3







 )+

W

3DYLPHQW GH PHVFOD ELWXPLQRVD FRQWtQXD HQ FDOHQW WLSXV $&  VXUI
% ' '  DPE EHWXP DVIjOWLF GH SHQHWUDFLy GH JUDQXORPHWULD
GHQVD SHU D FDSD GH URGDGXUD L JUDQXODW JUDQtWLF HVWHVD L FRPSDFWDGD
3







 )-4

P

5HJ G DGKHUqQFLD DPE HPXOVLy ELWXPLQRVD FDWLzQLFD (&5 DPE
GRWDFLyNJP 3







 )+1

W

3DYLPHQW GH PHVFOD ELWXPLQRVD FRQWtQXD HQ FDOHQW GH FRPSRVLFLy
GUHQDQW DQWLVRQRUD DPE JUDQXODW JUDQtWLF L EHWXP PRGLILFDW HVWHVD L
FRPSDFWDGDDOGHO DVVDLJPDUVKDOO 3







 )+-

W

3DYLPHQW GH PHVFOD ELWXPLQRVD FRQWtQXD HQ FDOHQW WLSXV $&  EDVH
% * *  DPE EHWXP DVIjOWLF GH SHQHWUDFLy GH JUDQXORPHWULD
JURVVDSHUDFDSDEDVHLJUDQXODWJUDQtWLFHVWHVDLFRPSDFWDGD 3
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 )

P

([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P G DPSOjULD L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ
WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW DPE UHWURH[FDYDGRUD JUDQ L DPE OHV WHUUHV
GHL[DGHVDODYRUD 3







 )$)

P

5HSjV L SLFRQDWJH GH VzO GH UDVD GH PpV GH  L PHQ\V G  P
G DPSOjULDDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )%

P

&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH WHUUHV DPE FDPLy GH  W
DPE XQ UHFRUUHJXW GH ILQV D  NP PHVXUDW VREUH SHUILO LQFORX FjQRQ
G DERFDPHQWDDERFDGRUDXWRULW]DW 3







7XE GH SROLHWLOq G DOWD GHQVLWDW FRH[WUXwGD GH '1  PP H[WHULRU 
PP L LQWHULRU  PP GH GREOH SDUHW H[WHULRU FRUUXJDW GH FRORU QHJUH
SHU D SURWHFFLy FRQWUD HOV UDLJV 89 H LQWHULRU OOLV GH FRORU EODQF SHU
IDFLOLWDU LQVSHFFLy PLWMDQoDQW FjPHUD GH 79 GHO WLSXV % VHJRQV SU (1
 GH ULJLGHVD FLUFXQIHUHQFLDO  .1P VHJRQV ,62  HQ
WUDPV GH  P LQFORVD SDUW SURSRUFLRQDO GH PDQHJXHW GH XQLy HQ
SROLHWLOq L MXQWD G HVWDQTXHLWDW HQ (3'0 DPE FHUWLILFDW $(125 L
FRQQH[LRQV D VRUWLGD H[LVWHQW L D [DU[D JHQHUDO SHU DQDU IRUPLJRQDW L
FROORFDWDOIRQVGHODUDVD
3



)RUPLJy SHU D UDVHV L SRXV GH IRQDPHQWV +$%,,D GH
FRQVLVWqQFLD SOjVWLFD L JUDQGjULD Pj[LPD GHO JUDQXODW  PP DERFDW
GHVGHFDPLy 3



5HEOLPHQW L SLFRQDWJH GH UDVD G DPSOjULD ILQV D  P DPE PDWHULDO
VHOHFFLRQDW GH OD SUzSLD H[FDYDFLy HQ WRQJDGHV GH JUXL[ ILQV D  FP
XWLOLW]DQWSLFyYLEUDQWDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3



 )')&

 )+

 )%)

P

P

P









X

*UDy SHU D SRX GH UHJLVWUH GH SROLSURSLOq DUPDW GH [[ PP L
 NJ GH SHV FROāORFDW DPE PRUWHU GH FLPHQW  HODERUDW D O REUD DPE
IRUPLJRQHUDGHO 3







 )''=&

X

%DVWLPHQW FLUFXODU GH IRVD G~FWLO SHU D SRX GH UHJLVWUH L WDSD UHFRO]DGD
SDV OOLXUH GH  PP GH GLjPHWUH L FODVVH ( VHJRQV QRUPD
81((1  PRGHO 7 ([WUDFWRU GH )81',&,Ï 'Ò&7,/ %(1,72
RVLPLODUFROāORFDWDPEPRUWHU 3







 )'-)(

X

&DL[D SHU D HPERUQDO VLIzQLF GH [[ FP DPE SDUHWV GH  FP GH
JUXL[ GH IRUPLJy +03, VREUH VROHUD GH  FP GH IRUPLJy
+03, 3







 )'=&

X

%DVWLPHQW L UHL[D GH IRVD G~FWLO DUWLFXODGD L DQWLUREDWRUL SHU D
HPERUQDO GH [ PP PDUF GH  [  L DOoDGD  PP
FODVVH & DPE EDUURWV HQ GLDJRQDO DQWLELFLFOHWD TXH JDUDWHL[HQ
XQD PDMRU DEVRUFLy UHYHVWLGD DPE SLQWXUD QHJUD L VXSHUItFLH PHWjOOLFD
DQWLOOLVFDQW VHJRQV QRUPD 81((1  PRGHO 5 'HOWD  GH
)81',&,Ï1'Ò&7,/%(1,72RVLPLODUFROORFDWDPEPRUWHU 3







 )+

X

$GDSWDFLy GH WDSHV GH FODYHJXHUDP H[LVWHQW D OD QRYD UDVDQW GH OD
FDOoDGDLQFORXDMXGHVGHOUDPGHSDOHWD 3
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 );

P

([FDYDFLy GH UDVD SHU D UHWLUDGD GH FDQRQDGD GH ILEURFLPHQW GH OD
[DU[D G DLJXD DFWXDO ,QFORX OD H[FDYDFLy PHFjQLFD VXSHUILFLDO L HO
GHVFREULPHQW PDQXDO GH OD PHLWDW VXSHULRU GH OD FDQRQDGD DL[t FRP HO
GHVFREULPHQW WRWDO GH OD FDQRQDGD FDGD  P SHU D SRGHUOD UHWLUDU L HO
UHEOHUW GH OD UDVD XQ FRS H[WUHW HO WXE /D UHWLUDGD GH OD FDQRQDGD VHUj
HIHFWXDGDSHU0LQDS~LEOLFDG DLJHVGH7HUUDVVD 3







 )

P

([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P G DPSOjULD L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ
WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW DPE UHWURH[FDYDGRUD PLWMDQD L FjUUHJD PHFjQLFD
GHOPDWHULDOH[FDYDW 3







 )$)

P

5HSjV L SLFRQDWJH GH VzO GH UDVD GH PpV GH  L PHQ\V G  P
G DPSOjULDDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )66

P

5HEOLPHQW L SLFRQDWJH GH UDVD G DPSOjULD ILQV D  P DPE VRUUD
SURFHGHQW GH PDWHULDO UHFLFODW PL[W IRUPLJyFHUjPLFD HQ WRQJDGHV GH
JUXL[ILQVDFPXWLOLW]DQWSLFyYLEUDQW 3







 )%)

P

5HEOLPHQW L SLFRQDWJH GH UDVD G DPSOjULD ILQV D  P DPE PDWHULDO
VHOHFFLRQDW GH OD SUzSLD H[FDYDFLy HQ WRQJDGHV GH JUXL[ ILQV D  FP
XWLOLW]DQWSLFyYLEUDQWDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )%

P

&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH WHUUHV DPE FDPLy GH  W
DPE XQ UHFRUUHJXW GH ILQV D  NP PHVXUDW VREUH SHUILO LQFORX FjQRQ
G DERFDPHQWDDERFDGRUDXWRULW]DW 3
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 ).$

P

([FDYDFLy GH SRX DwOODW GH PpV GH  L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ WHUUHQ\
QRFODVVLILFDWDPEPLWMDQVPHFjQLFV 3







 )))

P

5HSjV L SLFRQDWJH GH VzO GH SRX GH PpV G  L PHQ\V GH  P
G DPSOjULDDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )''$

P

3DUHW SHU D SRX FLUFXODU GH '  FP GH SHFHV GH IRUPLJy DPE
H[HFXFLy SUHIDEULFDGD FROāORFDGHV DPE PRUWHU PL[W  HODERUDW D
O REUDDPEIRUPLJRQHUDGHO 3







HXURV

7LWRO



2EUD



3UHVVXSRVW85%$1,7=$&,Ï&75$58%Ë

&DStWRO



(VFXGp

6XEFDStWRO



,167$/ā/$&,216

7LWRO
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P

([FDYDFLy GH UDVD GH ILQV D  P G DPSOjULD L ILQV D  P GH IRQGjULD HQ
WHUUHQ\ QR FODVVLILFDW DPE UHWURH[FDYDGRUD PLWMDQD L FjUUHJD PHFjQLFD
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GHOPDWHULDOH[FDYDW 3
 )$)

P

5HSjV L SLFRQDWJH GH VzO GH UDVD GH PpV GH  L PHQ\V G  P
G DPSOjULDDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )%)

P

5HEOLPHQW L SLFRQDWJH GH UDVD G DPSOjULD ILQV D  P DPE PDWHULDO
VHOHFFLRQDW GH OD SUzSLD H[FDYDFLy HQ WRQJDGHV GH JUXL[ ILQV D  FP
XWLOLW]DQWSLFyYLEUDQWDPEFRPSDFWDFLyGHO30 3







 )%

P

&jUUHJD DPE PLWMDQV PHFjQLFV L WUDQVSRUW GH WHUUHV DPE FDPLy GH  W
DPE XQ UHFRUUHJXW GH ILQV D  NP PHVXUDW VREUH SHUILO LQFORX FjQRQ
G DERFDPHQWDDERFDGRUDXWRULW]DW 3
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X

3DSHUHUD PHWjOOLFD WHFDP VqULH  R HTXLYDOHQW GH  O GH FDSDFLWDW
IRUPDGD SHU XQD FXEHWD GH SODQ[D SHUIRUDGD GH  PP GH JUXL[ L XQ HL[
GH JLU KRULW]RQWDO DPE FODX WULDQJXODU GH GHVEORTXHLJ VXSRUWV ODWHUDOV
GH WXE G  PP GH JUXL[ VHSDUDWV  PP HQWUH HL[RV DPE DQFRUDWJH
D WHUUD DPE WDQFD DPE XQ EDQ\ GH FLQF GH SURWHFFLy FRQWUD OD
R[LGDFLy SRVWHULRU IRVIDWDW L DFDEDW SLQWDW DPE SROLHVWHU DO IRUQ
FROORFDGD 3

 )4<8

X

&ROORFDFLyGHSDSHUHUD 3
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3LQWDW VREUH SDYLPHQW GH IDL[HV VXSHUILFLDOV DPE SLQWXUD GH GRV
FRPSRQHQWV HQ IUHG UHIOHFWRUD L PLFURHVIHUHV GH YLGUH DPE PjTXLQD
G DFFLRQDPHQWPDQXDO 3
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SD

3DUWLGD DOoDGD GH SDJDPHQW tQWHJUH VHJRQV O (VWXGL GH 6HJXUHWDW L
6DOXW 3







 +%%-;

X

,QVWDOODFLy PXQWDWJH PDQWHQLPHQW L GHVPXQWDWJH GH VHPDIRULW]DFLy
SURYLVLRQDO GH OD FUXwOOD HQWUH &WUD GH 5XEt L &3DUH )RQW SHU D
SRVVLELOLWDU HO JLU GHO WUjILF GH SXMDGD FDS DO &3DUH )RQW &RQVWDUj GH
GXHV FROXPQHV XQD SHU FDGD VHQWLW GH FLUFXODFLy DPE GRV VHPjIRUV
GH  IRFXV D FDGD FROXPQD L DQLUDQ VLQFURQLW]DWV DPE HO FRQMXQW
VHPDIzULFH[LVWHQUDO DOoDGDGHO $Y6WD(XOjOLD 3







 +%%-;

X

0HVGHOORJXHUG HTXLSV 3







 )3$;,5

SD

$GDSWDFLy GH OHV LQIUDHVWUXFWXUHV UHVLGHQFLDOV SUHH[LVWHQWV HQ HO
SHUtPHWUHDMXVWLILFDU 3
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DOCUMENT FINAL PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE LA CARRETERA. DE RUBÍ,
entre la Ctra. de Montcada i el Carrer Baldrich

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .........................................................................

1

697.676,71

13 % Despeses Generals SOBRE 697.676,71...................................................................

90.697,97

6 % Benefici Industrial SOBRE 697.676,71........................................................................

41.860,60

€

830.235,28

21 % IVA SOBRE 830.235,28............................................................................................

174.349,41

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
un milió quatre mil cinc-cents vuitanta-quatre euros amb seixanta-nou centims
Terrassa, juny de 2012

Pere Puigdomènech i Roca
Arquitecte
Cap del servei de Projectes i Obres

Lluís Casals i Solà
Arquitecte tècnic
Servei de Projectes i Obres

1.004.584,69

