
Josep Lluís Puyalto i Granada, arquitecte  29/07/2019 

Av. Alcalde Rovira Roure, 14-16, 2n. 2a, 25006 Lleida Tel 973 234 945 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA 
BARANA DE LLIMIANA 

AJUNTAMENT DE LLIMIANA 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA BARANA DE LLIMIANA. 
Promotor: AJUNTAMENT DE LLIMIANA. 
 
Josep Lluís Puyalto Granada, arquitecte,  Av. Alcalde Rovira Roure, 14, 2n. 2a. 25006, Lleida, Tel - Fax 973 234 945, Puyalto@coac.net 

 

Pàgina núm. 2 

  

  



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA BARANA DE LLIMIANA. 
Promotor: AJUNTAMENT DE LLIMIANA. 
 
Josep Lluís Puyalto Granada, arquitecte,  Av. Alcalde Rovira Roure, 14, 2n. 2a. 25006, Lleida, Tel - Fax 973 234 945, Puyalto@coac.net 

 

Pàgina núm. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ÍNDEX 

  



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA BARANA DE LLIMIANA. 
Promotor: AJUNTAMENT DE LLIMIANA. 
 
Josep Lluís Puyalto Granada, arquitecte,  Av. Alcalde Rovira Roure, 14, 2n. 2a. 25006, Lleida, Tel - Fax 973 234 945, Puyalto@coac.net 

 

Pàgina núm. 4 

1. ÍNDEX ................................................................................................................................................ 3 

2. MEMÒRIA ......................................................................................................................................... 5 
2.1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA ................................................................................................................................. 6 

2.1.1. INTRODUCCIÓ ........................................................................................................................................ 7 
2.1.2. CARACTERÍSTIQUES TURÍSTIQUES I SOCIO-CULTURALS DE LA PLAÇA DEL MIRADOR DE 
L’ABAT ............................................................................................................................................................... 7 
2.1.3. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA ....................................................................................................... 11 
2.1.4. DESCRIPCIÓ, GENERAL DE LES OBRES A REALITZAR .................................................................... 13 

3. ANNEXES I JUSTIFICACIONS COMPLIMENT DE NORMATIVES ............................................... 15 
3.1. NORMATIVA.................................................................................................................................................... 16 

4. AMIDAMENTS I PRESSUPOST ..................................................................................................... 23 
4.1. QUADRE DE PREUS SIMPLES ...................................................................................................................... 24 
4.2. DRE DE PREUS AUXILIARS ........................................................................................................................... 28 
4.3. QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS ........................................................................................................ 30 
4.4. AMIDAMENTS ................................................................................................................................................. 39 
4.5. PRESSUPOST ................................................................................................................................................. 46 
4.6. RESUM DE PRESSUPOST ............................................................................................................................. 54 

5. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ................................................................................... 56 
5.1. MEMÒRIA ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ................................................................................... 57 

5.1.1. DADES DE L'OBRA ................................................................................................................................ 58 
5.1.2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT ......................................................................................... 58 
5.1.3. INTRODUCCIÓ ...................................................................................................................................... 59 
5.1.4. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA .......................................... 59 
5.1.5. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS ............................................................................................................. 60 
5.1.6. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ .......................................................................................... 64 

5.2. NORMATIVA DE SEGURETAT ....................................................................................................................... 67 

6. PLÀNOLS ....................................................................................................................................... 71 

7. PLEC DE CONDICIONS ................................................................................................................. 73 
7.1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS ........................................................................................ 74 
7.2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS ................................................................................... 82 

 
 

 

 

 

  



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA BARANA DE LLIMIANA. 
Promotor: AJUNTAMENT DE LLIMIANA. 
 
Josep Lluís Puyalto Granada, arquitecte,  Av. Alcalde Rovira Roure, 14, 2n. 2a. 25006, Lleida, Tel - Fax 973 234 945, Puyalto@coac.net 

 

Pàgina núm. 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MEMÒRIA 

 

 

 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA BARANA DE LLIMIANA. 
Promotor: AJUNTAMENT DE LLIMIANA. 
 
Josep Lluís Puyalto Granada, arquitecte,  Av. Alcalde Rovira Roure, 14, 2n. 2a. 25006, Lleida, Tel - Fax 973 234 945, Puyalto@coac.net 

 

Pàgina núm. 6 
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MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENTACIÓ DEL CARRER BARANA DE LLIMIANA. 
 

2.1.1. INTRODUCCIÓ 

OBJECTE DEL PROJECTE 

El present projecte conté la documentació necessària per a pressupostar les obres de 
de pavimentació del carrer Barana, de Llimiana. 

 

PROMOTORS: 

Ajuntament de Llimiana 
C.I.F. P2516200I 
Plaça Major 1 
25639 LLIMIANA 
 
 

AUTOR DEL PROJECTE 

Josep Lluís Puyalto Granada 
arquitecte col·legiat COAC núm. 23453/2 
Av. Rovira Roure, 14-16, 2n. 2a. 
25006, Lleida. 
Tel. 973 234 945, puyalto@coac.net 
 

2.1.2. CARACTERÍSTIQUES TURÍSTIQUES I SOCIO-CULTURALS DE LA PLAÇA 
DEL MIRADOR DE L’ABAT 

 

El municipi de Llimiana al Pallars Jussà, té uns 150 habitants, està situat a dalt de tot 
del Turó de Llimiana, que està situat a la cota 790 sobre el nivell del mar, el nucli ocupa 
la totalitat de la part més alta del turó, això fa que des de tots els punts del nucli hi hagi 
unes vistes fantàstiques al Montsec. 

Al costat de ponent Llimiana disposa d’una plaça coberta oberta a un magnífic mirador. 

mailto:puyalto@coac.net
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Plaça coberta oberta al mirador de l’Abat, sobre l’embassament de Terrades i “lo Feixà” 

El Mirador del Abat, te una extraordinària vista sobre la Conca de Tremp i embassament 
de Terradets, El Montsec d’Ares i al Montsec de Rúbies. 

 

 

Vista des del mirador cap a el congost de Terradets i el Montsec  
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Vista des del mirador de l’Abat a l’embassament de Terradets, “El lago” i al barranc “lo 
feixà” 

 

 

Vista des del mirador cap a  Tremp i la vall del Noguera Pallaresa  

Aquest mirador és motiu de admiració pels propis vilatans i els centenars de turistes que 
visiten anualment el municipi. 

Donat el excepcional emplaçament de dita plaça, es celebren multitud d’actes, uns de 
caire turístic,  altres de oci  i restauració. 

A Llimiana es celebra anualment la Fira del Mostillo, el mostillo és un postres tradicional 
del Pallars Jussà fet amb el most del raïm, enguany es celebrarà  la desena edició. Per 
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la fira s’exposen tota mena de productes de tardor, d’artesania de ferro i de ceràmiques 
d’artesans locals de Llimiana. 

A la plaça coberta, els restauradors de la zona, també celebren els àpats de casaments 
i diverses celebracions gastronòmiques. També s’ha rodat varis spots per Yotube i per 
reportatges de TV3. 

 

Celebracions i dinars populars que es celebren a la plaça coberta del mirador de 
l’Abad 
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Per la Festa Major l’Ajuntament de Llimiana celebra la passejada nocturna amb torxes, 
a la que es reuneixen mes de dos centenars de persones a la qual es surt des de la 
plaça. 

El Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Pallars Jussà ( PDES 2017-2021) i el 
Pla d’accions per al desenvolupament turístic del Pallars Jussà 2018-2023, preveu 
actuacions que  reforcin i facilitin el creixement turístic de la zona, amb els beneficis 
econòmics que representa per la activitat hotelera i venda de productes artesans. 

2.1.3. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 

 

El accés a la Plaça Mirador del Abat, es fa pel carrer de la barana, aquest és un carrer 
que recentment l’Ajuntament ha augmentat la seva amplada abans era únicament pel 
pas d’un carro, ara ja té una amplada mínima de 4,00 m. 

La meitat del carrer encara no està pavimentat i és de terra i la resta és un paviment de 
formigó de fa més de 70 anys, i està molt malmès.  

Per millorar la passejada turística de la zona de ponent de Llimiana, i l’accés tant 
peatonal com rodat a la plaça del mirador de l’Abat, es proposa una actuació de 
pavimentació de aquest carrer de La Barana, per dotar al magnífic Mirador del Abat de 
un accés digne. 
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Adjuntem documents gràfics del estat actual del carrer i memòria valorada de les obres 
a realitzar.  
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2.1.4. DESCRIPCIÓ, GENERAL DE LES OBRES A REALITZAR 

 

Es tracta de pavimentar una part del Carrer Barana, que actualment encara té el 
paviment de terra. 

Les obres de pavimentació en aquest àmbit consistiran en: 

1. Demolició i retirada del paviment de formigó existent amb martell trencador. 

2. Excavació de caixa de paviment fins a aconseguir un gruix total del nou paviment de 
25 cm . 

3. Càrrega a contenidor i transport de residus de runa de formigó a Centre autoritzat. 

4. Abonament de canons i despeses d’abocament de residus de runa en Centre 
autoritzat. 

5. Aixecament de les tapes dels pericons i de les tapes dels pous de sanejament a la 
nova cota de pavimentació. 
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6. Subministrament de tapes noves de fosa pels pericons i pels pous de sanejament. 

7. Instal·lació d’una preinstal·lació de xarxa de sanejament per a dos finques que no 
en tenen i que queden per sota de la xarxa, per aconseguir-ho s’instal·laran 3 
pericons i una canonada de PVC de 200 mm de diàmetre, per on els particulars 
podran disposar el bombament de la seva xarxa de sanejament fins a un pou existent 
en el carrer Castell. 

8. Col·locació d’una barana metàl·lica de les mateixes característiques que la barana 
existent. 

9. Estesa de sub-base Tot-u de 10 cm. de gruix. 

10. Formació de nou paviment de formigó de 15 cm. de gruix, amb fibres de polièster. 

11. Formació de juntes de formigonat de 6 cm de fondària com a mínim. 
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3.1. NORMATIVA 
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normativa tècnica d’urbanització 
Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats  
amb els projectes de disseny d’espais urbans.   
 
-  Llista genèrica no exhaustiva -   
 

general 

 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 29/2/2012) 

 

 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 5/8/2010) 

 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 

 

 Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 

(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 

 Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

 

 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

 

 Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 

(BOE 28/03/2006)  

 

 Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 

(BOE 17/12/2004) 

 

 Llei 13/2014, d'accessibilitat.  

(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

 

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

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  

(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  

(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 

 Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  

i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  

públics urbanitzats i edificacions. 

(BOE 11/05/2007) 

 

 Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados.   

(BOE 11/03/2010)  

 

 Llei 9/2003, de la mobilitat 

(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
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vialitat 

 Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  

de la Instrucción de Carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

 

 Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, 

de la Instrucción de carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

 

 Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  

de la Instrucción de Carreteras.  

(BOE 04/03/2016) 

 

 Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  

de la Instrucción de Carreteras.  

(BOE 10/03/2016) 

 

 UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. 

 

 Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras.”  

(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  
 

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

de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
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genèric d’instal·lacions urbanes 

 

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

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

diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  

(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel 

que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 

ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres 

que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

 

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

de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

 

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  

 

 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

 

 

xarxes de proveïment d’aigua potable  

 Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini 

públic hidràulic. 

(BOE 06/06/2003) 

 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 

d’aigües de Catalunya. 

(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

 

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

la calidad del agua de consumo humano.  

(BOE 21/02/2003) 

 

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

de la Ley de aguas. 

(BOE 24/07/01) 

 

 Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 

de abastecimiento de agua”. 

(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 
 
 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  

 

 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 

 Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 

(BOP 20/11/2012). 
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Hidrants d’incendi  

 

 Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra incendios” 

(BOE 14/12/1993) 

 

xarxes de sanejament 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament. 

(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 

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

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 

(BOE 30/12/1995) 

 

 Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 

de Saneamiento de Poblaciones”. 

(BOE 23/09/1986) 

Àmbit municipal  o supramunicipal:  

 Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  

(Àrea metropolitana de Barcelona) 

(BOP 03/02/2015) 
 

 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  

Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 

(BOP 02/05/2011) 
 

 

xarxes de distribució de gas canalitzat  

 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 

(BOE 04/09/2006)  

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

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

 

 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos.” (BOE 06/12/1974) 

Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes 

y acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 

que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 

 Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que 

contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 

aprovat pel RD 919/2006. 
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xarxes de distribució d’energia elèctrica  

Gener a l  

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

(BOE 27/12/2013) 

 

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 

comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  

(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 

Al t a  Tens i ó  

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  

(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

(BOE 09/06/2014)  

  

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

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  

(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 

NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

 

Bai xa  Tens i ó  

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

Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002)  

En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 

 Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 

recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 

aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 

técnicas complementarias del mismo. 

(BOE núm. 316 31/12/2014)  

 

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

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 

(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 

NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 
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centres de Transformació 

 Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 

en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  

ITC-RAT 01 a 23.”  

(BOE 09/06/2014) 

 

 Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-

RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación” 

(BOE 01/08/1984) 

 

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

(BOE 26/06/1984) 

 

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

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 

NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 

enllumenat públic  

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

alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

(BOE 19/11/2008) 

 

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

(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 

 

 Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental 

de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

 

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

Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 

(BOE 18/09/2002) 

 

 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

 

xarxes de telecomunicacions 

 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

(BOE 10/05/2015) 

 

 Especificacions tècniques de les Companyies 
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4. AMIDAMENTS I PRESSUPOST  
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4.1. QUADRE DE PREUS SIMPLES 

  



MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENACIÓ DEL CARRER BARANA, DE LLIMIANA

Pressupost : Pavimentació Llimiana

Quadre de Preus Simples

CODI UT RESUM PREU

A0122000 h Oficial 1a paleta 17,13 €

Oficial 1a paleta

A012F000 h Oficial 1a many à 22,34 €

Oficial 1a many à

A012M000 h Oficial 1a muntador 19,56 €

Oficial 1a muntador

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,99 €

Oficial 1a d'obra pública

A013F000 h Ajudant many à 19,60 €

Ajudant many à

A013M000 h Ajudant muntador 16,51 €

Ajudant muntador

A0140000 h Manobre 17,56 €

Manobre

A0150000 h Manobre especialista 16,76 €

Manobre especialista

B0111000 m3 Aigua 1,01 €

Aigua

B0312020 t Sorra pedra granit.p/morters 19,68 €

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

B0312500 t Sorra pedra granit. 0-3,5 mm 19,25 €

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

B031R400 t Sorra material reciclat form. 0-5 mm 19,52 €

Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm

B0371000 m3 Tot-u nat. 20,88 €

Tot-u natural

B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 87,98 €

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09 €

Calç aèria CL 90

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I 59,55 €

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màx im a del  granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'ex posició I

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment 72,00 €

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màx im a del  granulat 20
mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'ex posició I

B0A62F00 u Tac acer D=10mm,carg./v oland./fem. 0,85 €

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, v olandera i femella

B0DF7G0A u Motlle metàl.lic p/encof.pericó enllum. 38x 38x 55cm,150 usos 1,01 €

Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x 38x 55 c m ,  per  a  150
usos
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Pressupost : Pavimentació Llimiana

Quadre de Preus Simples

CODI UT RESUM PREU

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x 140x 100 mm, per a rev estir 0,18 €

Maó calat, de 290x 140x 100 mm, per a rev estir, categoria I, HD,  s egons  la  norm a
UNE-EN 771-1

B2RA2460 m3 Disposic.monodipòsit,amb bàscula res.inerts,dens.=>1,45t/m3 4,50 €

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la depos ic ió  c ontro lada
dels residus derucció no inclòs, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolic ió ,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

BB121JB0 m Barana acer,passamà,trav .inf+sup.,munt./100cm,brènd./10cm,h= 102,58 €

Barana d'acer, amb passamà, trav esser inferior i superior, muntants cada 100 c m  i
brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

BD5Z3K30 m Bastiment llum=50cm p/interc.,80x 80x 8mm,trav es passa.60mm c/ 33,00 €

Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de per fi l  d ' ac er  de 80x 80x 8 m m  i
trav es de passamà de 60 mm cada m

BDGZU010 m Banda cont.plàstic,color,30cm 0,11 €

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària

BFA1E480 m Tub PVC,DN=110mm,PN=10bar,p/unió elàst.,UNE-EN 1452-2 3,94 €

Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nom inal ,  per  a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

BFA1L480 m Tub PVC,DN=200mm,PN=10bar,p/unió elàst.,UNE-EN 1452-2 12,81 €

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nom inal ,  per  a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

BFWA1E80 u Accessori p/tub PVC-U pres.DN=110mm,p/unió anella elastom. 36,08 €

Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal  ex ter ior ,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica

BFWA1L80 u Accessori p/tub PVC-U pres.DN=200mm,p/unió anella elastom. 10,00 €

Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre nominal  ex ter ior ,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica

BFYA1E80 u Pp.p/tub PVC-U pres.,D=110mm,unió elàst. 0,58 €

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 110 m m
de diàmetre nominal ex terior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

BFYA1L80 u Pp.p/tub PVC-U pres.,D=200mm,unió elàst. 1,89 €

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 200 m m
de diàmetre nominal ex terior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

C1105A00 h Retroex cav adora amb martell trencador 72,48 €

Retroex cav adora amb martell trencador

C1311110 h Pala carregadora s/,petita,s/,pneumàtics 67kW 42,87 €

Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW

C1315020 h Retroex cav adora mitjana 57,21 €

Retroex cav adora mitjana

C1315B20 h Retroex cav adora mitjana,biv alv a batilon 60,46 €

Retroex cav adora mitjana amb biv alv a batilon

C1331100 h Motoaniv elladora petita 65,82 €

Motoaniv elladora petita
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Pressupost : Pavimentació Llimiana

Quadre de Preus Simples

CODI UT RESUM PREU

C13350C0 h Corró v ibratori autopropulsat,12-14t 75,75 €

Corró v ibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

C133A030 h Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg 11,39 €

Picó v ibrant dúplex  de 1300 kg

C133A0K0 h Picó v ibrant,plac.60cm 8,04 €

Picó v ibrant amb placa de 60 cm

C1501700 h Camió transp.7 t 36,20 €

Camió per a transport de 7 t

C1502E00 h Camió cisterna 8m3 47,76 €

Camió cisterna de 8 m3

C1705600 h Formigonera 165l 1,68 €

Formigonera de 165 l

C170H000 h Màquina tallajunts 10,15 €

Màquina tallajunts

E9Z4AA17 kg Fibres de polipropilé 5,50 €

Fibres de polipropilé UNE-EN 14889-2 par a la prev enció de fis ures  en s o leres  i
pav iments de formigó.
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4.2. DRE DE PREUS AUXILIARS 
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Quadre de Preus Auxiliars

CODI UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra

Morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granític a
amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en v olum 1:2:10 i 2 N/mm2 de res is tènc ia  a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000 Manobre especialista 1,050 16,76 17,60h

B0111000 Aigua 0,200 1,01 0,20m3
B0312020 Sorra pedra granit.p/morters 1,530 19,68 30,11t

B0512401 Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 0,200 87,98 17,60t

B0532310 Calç aèria CL 90 400,000 0,09 36,00kg

C1705600 Formigonera 165l 0,725 1,68 1,22h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,000 102,73 0,18% s/

102,91 €Total =
E93617B0 m2 Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cm

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màx ima del  granulat 20
mm, de gruix  15 cm

A0122000 Oficial 1a paleta 0,110 17,13 1,88h

A0140000 Manobre 0,240 17,56 4,21h

B065910C Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment 0,150 72,00 11,121,030 m3

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 17,21 0,09% s/

17,30 €Total =
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4.3. QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS 



MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENACIÓ DEL CARRER BARANA, DE LLIMIANA

Quadre de Preus Descompostos

Pressupost : Pavimentació Llimiana

Capítol 1.1 : MOVIMENT DE TERRES

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

1.1.1 m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad F2194AJ5

Demolició de pav iment de formigó lleugermanet armat, de fins  a 20 c m  de gru ix  am b
retroex cav adora amb martell trencador i càrrega sobre camió,  i  trans por t de ter res  a
abocador autoritza.

C1501700 Camió transp.7 t 0,051 36,20 1,85h

C1105A00 Retroex cav adora amb martell trencador 0,118 72,48 8,55h

C1315020 Retroex cav adora mitjana 0,030 57,21 1,72h

Total arrodonit = 12,12 €

1.1.2 m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10 F2R65037

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador espec ífic
o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 15 km, amb c am ió de
7 t, carregat amb mitjans mecànics

C1311110 Pala carregadora s/,petita,s/,pneumàtics 67kW 0,046 42,87 1,97h

C1501700 Camió transp.7 t 0,305 36,20 11,04h

Total arrodonit = 13,01 €

1.1.3 m3 Disposic.monodipòsit amb bàscula res.inerts dens.=>1,45t/m3 F2RA2460

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició c ontro lada dels
residus derucció no inclòs, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de cons truc c ió  o dem ol ic ió ,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

B2RA2460 Disposic.monodipòsit,amb bàscula res.inerts,dens.=>1,45t/m3 2,900 4,50 13,05m3

Total arrodonit = 13,05 €
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Quadre de Preus Descompostos

Pressupost : Pavimentació Llimiana

Capítol 1.2 : PAVIMENTS

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

1.2.1 m3 Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM F921101J

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

A0140000 Manobre 0,050 17,56 0,88h
B0111000 Aigua 0,050 1,01 0,05m3

B0371000 Tot-u nat. 1,150 20,88 24,01m3

C1331100 Motoaniv elladora petita 0,035 65,82 2,30h

C13350C0 Corró v ibratori autopropulsat,12-14t 0,045 75,75 3,41h

C1502E00 Camió cisterna 8m3 0,025 47,76 1,19h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 0,88 0,01%s /

Total arrodonit = 31,85 €

1.2.2 m2 Solera form.HA-25/P/20/I,g=15cm,armadura B500T,15x15cm,D=6mm 1935U001

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de 15 cm de gruix , amb Fibres de poliprop i lé  U N E-EN
14889-2 par a la prev enció de fisures en soleres i pav iments de formigó, sobre s ubbas e
de grav a de 50 a 70 mm de D, amb piconatge de caix a de pav iment al 100% de PN

E93617B0 Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cm 1,297 17,30 22,44m2
E9Z4AA17 Fibres de polipropilé 0,250 5,50 1,38kg

Total arrodonit = 23,82 €

1.2.3 m Junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h=6cm,mitjans mec. F9GZ2524

Formació de junt de pav iment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 6 cm de fondàr ia ,
amb mitjans mecànics

A0150000 Manobre especialista 0,250 16,76 4,19h

C170H000 Màquina tallajunts 0,250 10,15 2,54h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 4,19 0,06%s /

Total arrodonit = 6,79 €
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Capítol 1.3 : SANEJAMENT

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

1.3.1 m3 Excav.rasa,h>4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega me F2226A22

Ex cav ació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins  a 2 m  d ' am plàr ia ,  en ter reny  no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material ex cav at, incloent par t
proporcional de apuntalament i estrebada de la rasa per ev itar la caigua total o parc ia l  de
terres.

A0140000 Manobre 0,012 17,56 0,21h
C1315B20 Retroex cav adora mitjana,biv alv a batilon 0,197 60,46 11,91h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 0,21 0,00%s /

Total arrodonit = 12,12 €

1.3.2 m Tub PVC,DN=110mm,PN=10bar,unió elàst.UNE-EN 1452-2,dific.mit FFA1E485

Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal ex terior, de 10 bar  de pres s ió  nom inal ,
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norm a U N E-EN  1452-2,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

A012M000 Oficial 1a muntador 0,290 19,56 5,67h

A013M000 Ajudant muntador 0,290 16,51 4,79h

BFA1E480 Tub PVC,DN=110mm,PN=10bar,p/unió elàst.,UNE-EN 1452-2 1,000 3,94 3,94m

BFWA1E80 Accessori p/tub PVC-U pres.DN=110mm,p/unió anella elastom. 0,300 36,08 10,82u

BFYA1E80 Pp.p/tub PVC-U pres.,D=110mm,unió elàst. 1,000 0,58 0,58u
A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 10,46 0,16%s /

Total arrodonit = 25,96 €

1.3.3 m Tub PVC,DN=200mm,PN=10bar,unió elàst.UNE-EN 1452-2,dific.mit FFA1L485

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal ex terior, de 10 bar  de pres s ió  nom inal ,
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norm a U N E-EN  1452-2,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

A012M000 Oficial 1a muntador 0,375 19,56 7,34h

A013M000 Ajudant muntador 0,375 16,51 6,19h

BFA1L480 Tub PVC,DN=200mm,PN=10bar,p/unió elàst.,UNE-EN 1452-2 1,000 12,81 12,81m

BFWA1L80 Accessori p/tub PVC-U pres.DN=200mm,p/unió anella elastom. 0,500 10,00 5,00u

BFYA1L80 Pp.p/tub PVC-U pres.,D=200mm,unió elàst. 1,000 1,89 1,89u

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 13,53 0,20%s /

Total arrodonit = 33,43 €

1.3.4 m Banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sob FDGZU010
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la  ras a a
20 cm per sobre de la canonada, per a malla seny alitzadora

A013M000 Ajudant muntador 0,010 16,51 0,17h
BDGZU010 Banda cont.plàstic,color,30cm 1,020 0,11 0,11m

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 0,17 0,00%s /

Total arrodonit = 0,28 €



MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENACIÓ DEL CARRER BARANA, DE LLIMIANA

Quadre de Preus Descompostos

Pressupost : Pavimentació Llimiana

Capítol 1.3 : SANEJAMENT

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

1.3.5 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorra reciclat form.,g<=25c F2285SR0

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra procedent de m ater ia l
reciclat de formigó de residus de la construcció, en tongades  de gru ix  fins  a 25 c m ,
utilitzant picó v ibrant

A0150000 Manobre especialista 0,312 16,76 5,23h
B031R400 Sorra material reciclat form. 0-5 mm 1,900 19,52 37,09t

C1315020 Retroex cav adora mitjana 0,105 57,21 6,01h

C133A0K0 Picó v ibrant,plac.60cm 0,314 8,04 2,52h

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 5,23 0,08%s /

Total arrodonit = 50,93 €

1.3.6 m3 Rebliment+picon.rasa,,mat.selecc.,g<=25cm,picó F228ABJL

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària m és  de 0, 6 i  fins  a  1 , 5  m ,  am b m ater ia l
seleccionat, en tongades de gruix  fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb c om pac tac ió
del 95 % PM

A0150000 Manobre especialista 0,403 16,76 6,75h

C1315020 Retroex cav adora mitjana 0,224 57,21 12,82h

C133A030 Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg 0,404 11,39 4,60h
A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 6,75 0,10%s /

Total arrodonit = 24,27 €

1.3.7 u Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorr FDK256F3

Pericó de 38x 38x 55 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I i so lera
de maó calat, sobre llit de sorra

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 1,200 21,99 26,39h

A0140000 Manobre 1,200 17,56 21,07h

B0312500 Sorra pedra granit. 0-3,5 mm 0,013 19,25 0,25t

B064300C Formigó HM-20/P/20/I 0,190 59,55 11,31m3

B0DF7G0A Motlle metàl.lic p/encof.pericó enllum. 38x 38x 55cm,150 usos 1,000 1,01 1,01u

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x 140x 100 mm, per a rev estir 10,480 0,18 1,89u

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 47,46 0,71%s /

Total arrodonit = 62,63 €

1.3.8 u Connexió a xarxa de saejament F228ABJM

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 200,00 €



MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENACIÓ DEL CARRER BARANA, DE LLIMIANA

Quadre de Preus Descompostos

Pressupost : Pavimentació Llimiana

Capítol 1.3 : SANEJAMENT

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

1.3.9 m Caixa p/interc.35x50cm,parets 14cm maó calat,arrebos.+llisc. FD5K525E

Caix a per a interceptor de 35x 50 cm, amb parets de 14 c m  de gru ix  de m aó c a lat,
arrebossada i lliscada per  d ins  am b m orter  m ix t 1 : 2 : 10,  e laborat a l ' obra am b
formigonera de 165 l, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 1,519 21,99 33,40h
A0140000 Manobre 1,519 17,56 26,67h

B0111000 Aigua 0,002 1,01 0,00m3

B0512401 Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 0,005 87,98 0,44t

B064300C Formigó HM-20/P/20/I 0,105 59,55 6,25m3

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x 140x 100 mm, per a rev estir 34,290 0,18 6,17u

D070A4D1 Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra 0,050 102,91 5,15m3

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 60,07 0,90%s /

Total arrodonit = 78,98 €

1.3.10 m Bastiment llum=50cm p/interc.,S235JR 80x80x8mm,traves,morter FD5Z3K35

Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x 80x 8 m m  i
trav es de passamà de 60 mm cada m, col.locat amb morter  m ix t 1 : 2 : 10,  e laborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

A012N000 Oficial 1a d'obra pública 0,300 21,99 6,60h

A0140000 Manobre 0,300 17,56 5,27h

BD5Z3K30 Bastiment llum=50cm p/interc.,80x 80x 8mm,trav es passa.60mm c/ 1,000 33,00 33,00m

D070A4D1 Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra 0,011 102,91 1,13m3

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 1,500 11,87 0,18%s /

Total arrodonit = 46,18 €

1.3.11 u Aixecament pericons de 50x50 cm F228ABJN

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 50,00 €

1.3.12 u Aixecament tapa de pous de sanejament F228ABJO

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 60,00 €

1.3.13 u Tapes per pericó de 40x40 de fosa F228ABJP

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 80,00 €

1.3.14 u Tapes per Pou de sanejament de fosa F228ABJQ
(Sense descomposició)

Total arrodonit = 110,00 €



MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENACIÓ DEL CARRER BARANA, DE LLIMIANA

Quadre de Preus Descompostos

Pressupost : Pavimentació Llimiana

Capítol 1.4 : SERRALLERIA

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

1.4.1 m Barana acer ,passamà,munt./100cm,brènd./10cm,h=100-120cm,fix EB121JBM

Barana d'acer, amb passamà, trav esser inferior i super ior ,  m untants  c ada 100 c m  i
brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fix ada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, v olandera i femella

A012F000 Oficial 1a many à 0,400 22,34 8,94h

A013F000 Ajudant many à 0,200 19,60 3,92h

B0A62F00 Tac acer D=10mm,carg./v oland./fem. 2,000 0,85 1,70u

BB121JB0 Barana acer,passamà,trav .inf+sup.,munt./100cm,brènd./10cm,h= 1,000 102,58 102,58m

A%AUX001 Despeses aux iliars mà d'obra 2,500 12,86 0,32%s /

Total arrodonit = 117,46 €



MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENACIÓ DEL CARRER BARANA, DE LLIMIANA

Quadre de Preus Descompostos

Pressupost : Pavimentació Llimiana

Capítol 2 : VARIS

NUM UT RESUM COEF. QUANTITAT PREU IMPORT

2.1 u Ajudes de Ram de paleta K4435116

Partida alçada a justificar, d'ajudes de ram de paleta.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 150,00 €

2.2 u Despesses de seguretat SEGURETAT
Partida alçada a justificar en despesses de seguretat d'obra.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 300,00 €

2.3 u Pla de seguretat RETOM

Partida alçada a justificar en redacció del Pla de seguretat.

(Sense descomposició)

Total arrodonit = 300,00 €



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA BARANA DE LLIMIANA. 
Promotor: AJUNTAMENT DE LLIMIANA. 
 
Josep Lluís Puyalto Granada, arquitecte,  Av. Alcalde Rovira Roure, 14, 2n. 2a. 25006, Lleida, Tel - Fax 973 234 945, Puyalto@coac.net 

 

Pàgina núm. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. AMIDAMENTS 



MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENACIÓ DEL CARRER BARANA, DE LLIMIANA

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1.1 :

Costes Directos

MOVIMENT DE TERRES

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

1.1.1 m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad

Demolició de pav iment de formigó lleugermanet armat, de fins a 20 cm de gru ix  am b retroex c av adora am b
martell trencador i càrrega sobre camió, i transport de terres a abocador autoritza.

520,0001,00 520,00

520,000Total amidament 1.1.1 : m2  

1.1.2 m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recoll ida i
transferència, amb un recorregut de fins a 15 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics

520,0001,00 520,00

1,300 676,000520,000 xTotal Bloc:

676,000Total amidament 1.1.2 : m3  

1.1.3 m3 Disposic.monodipòsit amb bàscula res.inerts dens.=>1,45t/m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició contro lada dels  res idus  deruc c ió  no
inclòs, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons  la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

520,0001,00 520,00

1,300 676,000520,000 xTotal Bloc:

676,000Total amidament 1.1.3 : m3  



MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENACIÓ DEL CARRER BARANA, DE LLIMIANA

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1.2 :

Costes Directos

PAVIMENTS

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

1.2.1 m3 Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

52,0001,00 0,10 520,00

52,000Total amidament 1.2.1 : m3  

1.2.2 m2 Solera form.HA-25/P/20/I,g=15cm,armadura B500T,15x15cm,D=6mm

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de 15 cm de gruix , amb Fibres  de po l iprop i lé  U N E-EN  14889-2 par  a  la
prev enció de fisures en soleres i pav iments de formigó, sobre subbase de grav a de 50 a 70 m m  de D,  am b
piconatge de caix a de pav iment al 100% de PN

520,0001,00 1,00 520,00

520,000Total amidament 1.2.2 : m2  

1.2.3 m Junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h=6cm,mitjans mec.

Formació de junt de pav iment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 6 cm de fondària, amb mitjans mecànics

91,00014,00 6,50

25,0005,00 5,00

30,0001,00 30,00

42,0001,00 42,00

188,000Total amidament 1.2.3 : m  



MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENACIÓ DEL CARRER BARANA, DE LLIMIANA

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1.3 :

Costes Directos

SANEJAMENT

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

1.3.1 m3 Excav.rasa,h>4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega me

Ex cav ació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en ter reny  no c las s i fi c at,  am b m i tjans
mecànics i càrrega mecànica del material ex cav at, incloent part proporcional de apuntalament i es trebada de la
rasa per ev itar la caigua total o parcial de terres.

1,2000,40 0,60 5,00

5,7600,40 0,60 24,00

4,3200,40 0,60 18,00

0,3600,40 0,60 1,50

0,3600,40 0,60 1,50

12,000Total amidament 1.3.1 : m3  

1.3.2 m Tub PVC,DN=110mm,PN=10bar,unió elàst.UNE-EN 1452-2,dific.mit

Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal ex terior, de 10 bar de pressió nominal, unió e làs tic a am b anel la
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al  fons  de la
rasa

3,0002,00 1,50

3,000Total amidament 1.3.2 : m  

1.3.3 m Tub PVC,DN=200mm,PN=10bar,unió elàst.UNE-EN 1452-2,dific.mit

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal ex terior, de 10 bar de pressió nominal, unió e làs tic a am b anel la
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al  fons  de la
rasa

5,0005,00

24,00024,00

18,00018,00

47,000Total amidament 1.3.3 : m  

1.3.4 m Banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sob

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm  per  s obre de la
canonada, per a malla seny alitzadora

5,0005,00

24,00024,00

18,00018,00

1,5001,50

1,5001,50

50,000Total amidament 1.3.4 : m  

1.3.5 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorra reciclat form.,g<=25c

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra procedent de material rec ic la t de form igó de
residus de la construcció, en tongades de gruix  fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant

0,6000,40 0,30 5,00

2,8800,40 0,30 24,00

2,1600,40 0,30 18,00

0,1800,40 0,30 1,50



MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENACIÓ DEL CARRER BARANA, DE LLIMIANA

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1.3 :

Costes Directos

SANEJAMENT

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

0,1800,40 0,30 1,50

6,000Total amidament 1.3.5 : m3  

1.3.6 m3 Rebliment+picon.rasa,,mat.selecc.,g<=25cm,picó

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat,  en tongades  de
gruix  fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95 % PM

0,6000,40 0,30 5,00

2,8800,40 0,30 24,00

2,1600,40 0,30 18,00

0,1800,40 0,30 1,50

0,1800,40 0,30 1,50

6,000Total amidament 1.3.6 : m3  

1.3.7 u Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorr

Pericó de 38x 38x 55 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre l l i t
de sorra

3,0001,00 3,00

3,000Total amidament 1.3.7 : u  

1.3.8 u Connexió a xarxa de saejament

1,000Total amidament 1.3.8 : u  

1.3.9 m Caixa p/interc.35x50cm,parets 14cm maó calat,arrebos.+llisc.

Caix a per a interceptor de 35x 50 cm, amb parets de 14 cm de gruix  de maó calat, arrebos s ada i  l l i s c ada per
dins amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre solera de 15 cm de form igó HM -
20/P/20/I

4,0001,00 4,00

4,000Total amidament 1.3.9 : m  

1.3.10 m Bastiment llum=50cm p/interc.,S235JR 80x80x8mm,traves,morter

Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x 80x 8 mm i trav es de pas s am à de
60 mm cada m, col.locat amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

4,000Total amidament 1.3.10 : m  

1.3.11 u Aixecament pericons de 50x50 cm

2,000Total amidament 1.3.11 : u  

1.3.12 u Aixecament tapa de pous de sanejament

1,000Total amidament 1.3.12 : u  

1.3.13 u Tapes per pericó de 40x40 de fosa



MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENACIÓ DEL CARRER BARANA, DE LLIMIANA

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1.3 :

Costes Directos

SANEJAMENT

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

2,000Total amidament 1.3.13 : u  

1.3.14 u Tapes per Pou de sanejament de fosa

1,000Total amidament 1.3.14 : u  



MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENACIÓ DEL CARRER BARANA, DE LLIMIANA

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 1.4 :

Costes Directos

SERRALLERIA

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

1.4.1 m Barana acer ,passamà,munt./100cm,brènd./10cm,h=100-120cm,fix

Barana d'acer, amb passamà, trav esser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles  c ada 10 c m ,  de
100 a 120 cm d'alçària, fix ada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, v olandera i femella

2,500Caiguda 1,00 2,50

35,000Carrer Barana 1,00 35,00

5,000Plaça del Castell 1,00 5,00

42,500Total amidament 1.4.1 : m  



MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENACIÓ DEL CARRER BARANA, DE LLIMIANA

Pressupost (Amidaments)

Pressupost :

Capítol 2 :

Costes Directos

VARIS

COMENTARI NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM.

2.1 u Ajudes de Ram de paleta

Partida alçada a justificar, d'ajudes de ram de paleta.

1,0001,00 1,00

1,000Total amidament 2.1 : u  

2.2 u Despesses de seguretat

Partida alçada a justificar en despesses de seguretat d'obra.

1,0001,00 1,00

1,000Total amidament 2.2 : u  

2.3 u Pla de seguretat

Partida alçada a justificar en redacció del Pla de seguretat.

1,0001,00 1,00

1,000Total amidament 2.3 : u  
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4.5. PRESSUPOST 

  



MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENACIÓ DEL CARRER BARANA, DE LLIMIANA

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : Pavimentació Llimiana

Capítol 1.1 : MOVIMENT DE TERRES

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

1.1.1 m2 Demol.pav iment form.,g<=20cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart.trencad 520,000 12,12 6.302,40

Demolició de pav iment de formigó lleugermanet armat, de fins  a 20 c m  de gru ix
amb retroex cav adora amb martell trencador i càrrega sobre camió, i  trans por t de
terres a abocador autoritza.

1.1.2 m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10 676,000 13,01 8.794,76

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòs i t,  a  aboc ador
específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 15 k m ,
amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics

1.1.3 m3 Disposic.monodipòsit amb bàscula res.inerts dens.=>1,45t/m3 676,000 13,05 8.821,80

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició  c ontro lada
dels residus derucció no inclòs, de residus
de formigó inerts amb una densi ta t 1 , 48 t/ m 3,  proc edents  de c ons truc c ió  o
demolició, amb codi 170101 segons  la  L l is ta  Europea de R es idus  (OR DEN
MAM/304/2002).

1.1TOTAL Capítol 23.918,96 €: 



MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENACIÓ DEL CARRER BARANA, DE LLIMIANA

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : Pavimentació Llimiana

Capítol 1.2 : PAVIMENTS

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

1.2.1 m3 Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM 52,000 31,85 1.656,20

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

1.2.2 m2 Solera form.HA-25/P/20/I,g=15cm,armadura B500T,15x 15cm,D=6mm 520,000 23,82 12.386,40

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de 15 cm de gruix , amb Fibres de polipropilé UN E-
EN 14889-2 par a la prev enció de fisures en soleres i pav iments de formigó, s obre
subbase de grav a de 50 a 70 mm de D, amb piconatge de caix a de pav im ent a l
100% de PN

1.2.3 m Junt pav im.form. ampl.=6-8mm,h=6cm,mitjans mec. 188,000 6,79 1.276,52

Formació de junt de pav iment de formigó de 6 a 8 mm d ' am plàr ia i  de 6 c m  de
fondària, amb mitjans mecànics

1.2TOTAL Capítol 15.319,12 €: 



MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENACIÓ DEL CARRER BARANA, DE LLIMIANA

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : Pavimentació Llimiana

Capítol 1.3 : SANEJAMENT

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

1.3.1 m3 Ex cav .rasa,h>4m,ampl.<=2m,terreny  n/clasf.,m.mec.+càrrega me 12,000 12,12 145,44

Ex cav ació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en ter reny  no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega m ec ànic a de l  m ater ia l  ex c av at,
incloent part proporcional de apuntalament i estrebada de la  ras a per  ev i tar  la
caigua total o parcial de terres.

1.3.2 m Tub PVC,DN=110mm,PN=10bar,unió elàst.UNE-EN 1452-2,dific.mit 3,000 25,96 77,88

Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nom inal  ex ter ior ,  de 10 bar  de pres s ió
nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-
EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

1.3.3 m Tub PVC,DN=200mm,PN=10bar,unió elàst.UNE-EN 1452-2,dific.mit 47,000 33,43 1.571,21

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nom inal  ex ter ior ,  de 10 bar  de pres s ió
nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-
EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

1.3.4 m Banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sob 50,000 0,28 14,00

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada a l  l la rg de la
rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla seny alitzadora

1.3.5 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorra reciclat form.,g<=25c 6,000 50,93 305,58

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m ,  am b s orra proc edent de
material reciclat de formigó de residus de la construcció, en tongades de gru ix  fins
a 25 cm, utilitzant picó v ibrant

1.3.6 m3 Rebliment+picon.rasa,,mat.selecc.,g<=25cm,picó 6,000 24,27 145,62

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m ,  am b m ater ia l
seleccionat, en tongades de gruix  fins  a 25 c m ,  uti l i tz ant p ic ó v ibrant,  am b
compactació del 95 % PM

1.3.7 u Pericó 38x 38x 55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorr 3,000 62,63 187,89

Pericó de 38x 38x 55 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/ P/ 20/ I i
solera de maó calat, sobre llit de sorra

1.3.8 u Connex ió a x arx a de saejament 1,000 200,00 200,00

1.3.9 m Caix a p/interc.35x 50cm,parets 14cm maó calat,arrebos.+llisc. 4,000 78,98 315,92

Caix a per a interceptor de 35x 50 cm, amb parets de 14 cm de gruix  de maó c a lat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mix t 1 : 2 : 10,  e laborat a  l ' obra am b
formigonera de 165 l, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

1.3.10 m Bastiment llum=50cm p/interc.,S235JR 80x 80x 8mm,trav es,morter 4,000 46,18 184,72

Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x 80x 8
mm i trav es de passamà de 60 mm cada m, col.locat am b m or ter  m ix t 1 : 2 : 10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1.3.11 u Aix ecament pericons de 50x 50 cm 2,000 50,00 100,00

1.3.12 u Aix ecament tapa de pous de sanejament 1,000 60,00 60,00

1.3.13 u Tapes per pericó de 40x 40 de fosa 2,000 80,00 160,00

1.3.14 u Tapes per Pou de sanejament de fosa 1,000 110,00 110,00
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Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : Pavimentació Llimiana

Capítol 1.3 : SANEJAMENT

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

1.3TOTAL Capítol 3.578,26 €: 



MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENACIÓ DEL CARRER BARANA, DE LLIMIANA

Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : Pavimentació Llimiana

Capítol 1.4 : SERRALLERIA

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

1.4.1 m Barana acer ,passamà,munt./100cm,brènd./10cm,h=100-120cm,fix 42,500 117,46 4.992,05

Barana d'acer, amb passamà, trav esser inferior i superior, muntants cada 100 c m  i
brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fix ada mecànic am ent a  l ' obra
amb tac d'acer, v olandera i femella

1.4TOTAL Capítol 4.992,05 €: 
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Pressupost (Valoracions Capítols)

Pressupost : Pavimentació Llimiana

Capítol 2 : VARIS

NUM UT RESUM MED. ACUM. PREU IMPORTCOEF.

2.1 u Ajudes de Ram de paleta 1,000 150,00 150,00

Partida alçada a justificar, d'ajudes de ram de paleta.

2.2 u Despesses de seguretat 1,000 300,00 300,00

Partida alçada a justificar en despesses de seguretat d'obra.

2.3 u Pla de seguretat 1,000 300,00 300,00

Partida alçada a justificar en redacció del Pla de seguretat.

2TOTAL Capítol 750,00 €: 



MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENACIÓ DEL CARRER BARANA, DE LLIMIANA

Pressupost (Grups de Capítols)

Pressupost : Pavimentació Llimiana

Grup 1 : CARRER BARANA

NUM RESUM COEF. IMPORT

23.918,96: 1.1 MOVIMENT DE TERRES

15.319,12: 1.2 PAVIMENTS

3.578,26: 1.3 SANEJAMENT

4.992,05: 1.4 SERRALLERIA

47.808,39 €Total Grup 1 : CARRER BARANA

Pág.25
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4.6. RESUM DE PRESSUPOST 

  



MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENACIÓ DEL CARRER BARANA, DE LLIMIANA

Presupost : --JL_1293_CI

Resum de pressupost

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.808,391: CARRER BARANACapítol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.918,961.1 : MOVIMENT DE TERRES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.319,121.2 : PAVIMENTS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.578,261.3 : SANEJAMENT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.992,051.4 : SERRALLERIA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750,002: VARISCapítol

PRESUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL: 48.558,39

13,00 % 6.312,59Benefici Industrial

6,00 % 2.913,50Despeses Generals

57.784,48

21,00 % 12.134,74

PRESUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA AMB IVA: 69.919,22

I.V.A

Aquest pressupost puja la quantitat de SEIXANTA-NOU MIL NOU-CENTS DINOU EUROS

AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS

29 de Juliol de 2019

Josep Lluís Puyalto Granada, arquitecte

Alcalde Rovira Roure, 14, 2n. 2a

25006, Lleida

Tel 973 234 945,  puyalto@coac.cat
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5. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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5.1. MEMÒRIA ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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5.1.1. DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra 

Pavimentació del carrer de la Barana, de Llimiana. 

Emplaçament 

Nucli de Llimiana 

Promotor 

Ajuntament de Llimiana 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 

Josep Lluís Puyalto i Granada 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Josep 

Lluís Puyalto i Granada 

5.1.2. DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia 

Acusada 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 

Dins de nucli urbà 

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 

Aigua, Electricitat, Accés rodat, Sanejament 
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COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

 

5.1.3. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte 
a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu 
dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un 
Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del 
Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-
contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

5.1.4. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è 
de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de 
l'obra i en particular en les següents activitats: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés 
i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Installacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar 
a la seguretat i salut dels treballadors 

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

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a 
les diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
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j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra 
o prop de l'obra. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i 
reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció collectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan 
la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no 
existeixin alternatives més segures 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors 
autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

5.1.5. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex 
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o 
bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura 
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 

MITJANS I MAQUINARIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

ENDERROCS 

- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 
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- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

FONAMENTS 

- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

ESTRUCTURA 

- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA BARANA DE LLIMIANA. 
Promotor: AJUNTAMENT DE LLIMIANA. 
 
Josep Lluís Puyalto Granada, arquitecte,  Av. Alcalde Rovira Roure, 14, 2n. 2a. 25006, Lleida, Tel - Fax 973 234 945, Puyalto@coac.net 

 

Pàgina núm. 63 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

COBERTA 

- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

INSTALLACIONS 

- Interferències amb Installacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del 
R.D.1627/1997) 

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball 

2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

5.1.6. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions collectives en front les individuals. A més,  s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda 
els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
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MESURES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Installacions existents 

- Els elements de les Installacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Collocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Collocació de xarxat en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament installades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Collocació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar 
el risc de talls i punxades 

 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors 
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- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

  

PRIMERS AUXILIS 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 
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5.2. NORMATIVA DE SEGURETAT 
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Seguretat i Salut 

 

Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción 
Llei 32/2006 (BOE: 19/10/2006)  
· Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles  
Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)  
. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción  
R.D. 1627/1997, de 24 octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
. Modificación del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
RD 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguredad y salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 604/2006  
. Ley de prevención de riesgos laborales  
Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)  
. Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales  
Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE: 13/12/2003)  
. Reglamento de los servicios de prevención  
R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97). Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98) 
·Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo en materia de trabajos temporales en altura 
R.D. 2177/2004, de 12 de novembre, (BOE: 13/11/2004)  
. Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo  
R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97) 
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo  
R.D. 486/1997. 14 de abril (BOE: 23/04/97) En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 
1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la " Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971)  
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores  
R.D. 487/1997, de 14 d'abril (BOE: 23/04/97)  
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización  
R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97) 
. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo  
R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)  
. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo  
R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) 
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual  
R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo  
R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97) transposició de la directiva 89/655/CEE. Modifica i deroga 
alguns capítols de la " ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971) 
. Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo  
R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE: 02/11/89) 
. Protección contra riesgo eléctrico  
R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01) 
. Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-006. Almacenamiento de líquidos corrosivos 
R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98) 
. Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la construcción  
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) O. 
23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) Art. 100 A 105 derogats per O. de 20 gener de 1956. Capítol III 
derogat pel RD 2177/2004  
. Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica  
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291 y anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció 
d'errades: BOE: 17/10/70  
. Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado  
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
. Reglamento de aparatos elevadores para obras 
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) M odificació: O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81)  
. Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del reglamento de aparatos de elevación y 

http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=EU744
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=EU744
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E331
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/seguretat/rd_604_2006.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/seguretat/rd_604_2006.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/seguretat/rd_604_2006.pdf
http://www10.gencat.net/ti_normativa/pls/normaweb/normativa_tict.download?p_file=F6677/llei31_1995prl.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/sis/Llei%2054-2003.pdf
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rd39.htm
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/seguretat/RD_2177_2004.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/seguretat/RD_2177_2004.pdf
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E848
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E838
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/seguretat/legislacion_486-97.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/seguretat/legislacion_486-97.pdf
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E849
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E849
http://www.gencat.net/sanitat/depsan/units/sanitat/pdf/rd_664-1997.pdf
http://www.gencat.net/sanitat/depsan/units/sanitat/pdf/rd_664-1997.pdf
http://www.gencat.net/sanitat/depsan/units/sanitat/pdf/rd_665-1997.pdf
http://www.gencat.net/sanitat/depsan/units/sanitat/pdf/rd_665-1997.pdf
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E850
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E850
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E851
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E300
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E361
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E850
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E066
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manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de 
junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  
. Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto  
O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84) 
. Normas complementarias del reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto  
O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87)  
. Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo 
O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) Correcció d'errades (BOE: 06/04/71) Modificació: (BOE: 
02/11/89) derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997  
. S'aprova el model de llibre d'incidències en obres de construcció 
O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)  

 

 

Equips de protecció indivicual 

Cascos no metálicos  
R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1  
. Protectores auditivos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 
. Pantallas para soldadores  
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Modificació: BOE: 24/10/75  
. Guantes aislantes de electricidad  
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75  
. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75  
. Banquetas aislantes de maniobras 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75 
. Equipos de protección personal de vias respiratorias. normas comunes y adaptadores faciales 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8. Modificació: BOE: 30/10/75 
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9. Modificació: BOE: 31/10/75 
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 . Modificació: BOE: 01/11/75  

 

  

http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E066
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E362
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=E334
http://www.e-coac.org/06/normativa/aplica/nor/AN-fit.asp?norma=B852
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6. PLÀNOLS 
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Emplaçament , Plànol. núm. 3
Data: Juliol de 2019, Expedient Núm. 1293

Promotor: Ajuntament de Llimiana
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PAVIMENTACIÓ CARRER DE LA BARANA, Plànol. núm. 4
Data: Juliol de 2019, Expedient Núm. 1293

Promotor: Ajuntament de Llimiana
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SANEJAMENT CARRER DE LA BARANA, Plànol. núm. 5
Data: Juliol de 2019, Expedient Núm. 1293

Promotor: Ajuntament de Llimiana
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DETALLS DE SANEJAMENT, Plànol. núm. 6
Data: Juliol de 2019, Expedient Núm. 1293

Promotor: Ajuntament de Llimiana
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I NOTA: REBLERT DE LES RASES AMB MATERIAL PORGAT SENSE PEDRES SUPERIORS
     A 8 cm COMPACTAT AL 95 % PM
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AMB PROTECCIO DE SORRA AMB JUNTS DE FORMIGO H-150
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CIMENT PORTLAND)
GRUIX MINIM : 0.10 m

CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM
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7. PLEC DE CONDICIONS 
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7.1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
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Pàgina núm. 75 

Les condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d’incloure’s l’esmentat document. 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran 
d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l’obra i les 
que hauran de regir l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries i dependents. Per a 
qualsevol tipus d’especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui la normativa 
esmentada a l’apartat 1.16. 

1. GENERALITATS 

1.1. Documents del Projecte. 

El present Projecte consta dels següents documents: Document nº. 1: Memòria i Annexos; Document nº. 2: 
Plànols; Document nº. 3: Plec de Condicions Facultatives; i Document nº. 4: Pressupost. El contingut 
d'aquests documents s’haurà detallat a la Memòria. 

S’entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d’obligat 
compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota 
pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals i 
Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus nº. 1 i Pressupost total. 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria 
amb tots els seus Annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus nº. 2. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de l’Administració, 
sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant 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 modificació de les condicions de Contracte en base a les dades 
contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i 
materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials 
de l'esplanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareguin en algun document 
contractual. 

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

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el Capítol 
II del present Plec de Condicions, prevaleix el que s’ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, 
ambdós documents prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el Capítol 1 
del present Plec. 

Allò que s’hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment 
definides les unitats d’obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 

1.2. Obligacions del Contractista 

El Contractista designarà al seu “Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals", per a la contractació d’obres de l’Estat. 

En relació a “l’Oficina d'Obra" i "Llibre d'Obres", hom es regira pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de 
l’esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals”. El Contractista està obligat a dedicar a les obres 
el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb el 
Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 

1.3. Compliment de les Disposicions vigents 

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

Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a magatzematge i utilització d'explosius, carburants, 
prevenció d’incendis, etc. i s’ajustarà a allò assenyalat en el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i 
conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que 
siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris per a l’acompliment del 
Contracte. 

1.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 
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Hom es regirà pel que disposa l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la clàusula 
12 del “Plec de Clàusules Administratives Generals”. 

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

El Contractista haurà de mantenir durant l’execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds 
afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", 
sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 

1.5. Despeses a càrrec del Contractista. 

A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el Capítol II d’aquest Plec o en el Contracte no es preveu 
explícitament el contrari, les següents despeses: 

Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, 
etc.. 

Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinaria i materials. 

Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 

Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per subministrament d’aigua i energia 
elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos 

de presa, comptadors, etc. 

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 

Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones 
confrontades, afectades per les obres, etc. 

Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte dels corresponents a 
Expropiacions i Serveis afectats. 

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris contractats. 

1.6. Replanteig de les obres 

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

1.7. Materials 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals", hauran d’observar-se les següents prescripcions: 

Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà 
d’utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l’autorització expressa del Director de 
d’obra. Si fos imprescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà 
pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals”. 

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilitzables 
sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials que 
acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu l’autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al 
seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l’obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que 
es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com 
a la qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l’obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada 
pel Director. 
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1.8. Desviaments Provisionals 

El Contractista executarà o acondicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos 
dels confrontants, d’acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els 
materials i les unitats d’obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec 
a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus 
del Contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a  judici de 

la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l’Execució de les obres, 
no seran d’abonament. 

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris 
per a la circulació interior de l’obra o pel transport de materials a l’obra, o per accessos i circulació del 
personal de l’Administració i visites d’obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats 
camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 

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

1.9. Abocadors 

Llevat de manifestació expressa contraria al Capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així com 
les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 

Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que 
s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l’omissió, en l’esmentada justificació, de l’operació de transport als 
abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus 
o al·legar que la unitat d’obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l’abocador, 
sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 

Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de 
l’excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d’utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la Direcció 
d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de 
transportar l’esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent 
excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d’emprar majors quantitats de material procedent 
de préstecs. 

El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició que 
els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i 
compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris. 

1.10. Explosius 

L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i 
explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les instruccions que figurin en 
el Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 

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

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

La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que consideri perillosos, 
encara que l’autorització dels mètodes utilitzats no eximeix al Contractista de la responsabilitat dels danys 
causats. 

El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per tal d’advertir al públic del seu treball 
amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran en qualsevol moment la seva perfecta 
visibilitat. 

En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que derivin de la utilització d’explosius. 

1.11. Servituds i Serveis Afectats 

En relació a les servituds existents es regirà pel que s’estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals”. A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de 
Prescripcions”, aquelles que apareixen definides en els Plànols del Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. 
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Malgrat tot, tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, 
en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora 
del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb 
càrrec a les partides alçades existents a l’efecte en el Pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels 
preus del Quadre de Preus nº. 1. En el seu defecte es regirà pel que s’estableix en la clàusula 60 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals" 

1.12. Preus Unitaris 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nº. 1, serà el que s’aplicarà als mesuraments per 
a obtenir l’import d'Execució Material de cada unitat d’obra. 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", 
els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus nº. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció expressa 
en contra d‘un document contractual i encara que no figuri a la descomposició de preus, els següents 
conceptes: Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, amés, manipulació 
i utilització de tots els materials usats en l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà 
d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc. ; les despeses de tot tipus d’operacions 
normalment o incidentalment necessàries per tal d’acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nº. 2 és l’aplicació exclusiva a les 
unitats d’obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre 
nº. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el 
Quadre de Preus nº. 2. A l’encapçalament d’ambdós Quadres de Preus, figurarà una advertència a l’efecte. 

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la memòria, s’utilitzen 
hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quant itat, 
tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de transport, 
número i tipus d’operacions necessàries per a completar la unitat d’obra, dosificació, quantitat de materials, 
proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no podran argüir-
se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps s’han fixat a l’objecte de 
justificar l’import del preu unitari i estan continguts en un document  fonamentalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura en els 
corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels 
conceptes que comprén la unitat d'Obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris 
per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 

1.13. Partides Alçades 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, en els 
Quadres de Preus o en els Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un 
cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades “a justificar” es pagaran d’acord amb allò que s’estipula a la clàusula 52 del “Plec de 
Clàusules Administratives Generals”; es justificaran a partir del Quadre de Preus nº. 1 i, en llur defecte, a 
partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

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

1.14. Termini de Garantia 

El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que en 
el Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s’extendrà a totes les obres executades sota el, mateix Contracte (obra principal, balisatge, 
senyalitzacíó i barreres, plantacions, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.) 

En cas de recepcions parcials, regirà el. que disposa l’article 171 del Reglament General de Contrartació 
de l’Estat. 

1.15. Conservació de les Obres 

Definició: Es defineix com a conservació de l’obra, els treballs de guarderia de les obres, neteja,acabats, 
entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenirles obres en erfecte 
estat de funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix 
Contracte. 

A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del “Plec de 
Clàusules Administratives Generals”. 
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El present Article serà d’aplicació des del moment d’endagament de les Obres fins a la recepció definitiva. 
Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte de 
robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les 
despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les  assegurances que siguin convenients. 

1.16. Disposicions aplicables 

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

Llei 198/1963 de 28 de Desembre de "Bases de Contratos del Estado y su texto articulado”, 

aprovada per Decret 923/1965 de 8 d'Abril. 

Reglament General de Contractació de l’Estat aprovat per Decret 3354/1967 de 28 de Desembre. 

Reglament General de Contractació de l'Estat aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de Novembre. 

      Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l’Estat, aprovat per Decret 
3854/1970 de 31 de Desembre. 

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

Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre, Ministerial de 
9 d'Abril de 1.964. 

Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció, aprovat per 
Ordre de la Presidència del Govern de 27 de Gener de 1.972 (B.O.E. n. 28 de 2 de Febrer de 1.972). 

Instrucció EH-80 per al projecte i l’execució d’obres de formigó en massa o armat, aprovada, per Decret de 
la Presidència del Govern 3062/1973 de 19 d’octubre, i publicada als B.O.E. dels dies 

7,8,10,11,12,13 i 14 de Desembre del 1.973. 

Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat, aprovada per Ordre de 5 de Maig de 
1.972 (B.O.E. n. 113 de 11 de Maig de 1.972). 

Instrucció relativa a les accions a considerar al Projecte de ponts de carreteres, aprovada per Ordre de 26 
de Febrer de 1.972 (B.O.E. n. 93 de 18 d’Abril de 1.972). 

Instrucció H.A. 61 per a estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per a estructures d’acer, del 
"Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento", en aquells punts no especificats al present 
Plec o a les Instruccions Oficials. 

Normes UNE declarades d’acompliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de Juliol de 1.976 i d'11 de 
Maig de 1.971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de 
les Normes UNE. 

Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luis Escarioll. Normes DIN, ASTM i altres 
normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document contractual. 

Nou Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat per Decret 2.413/1.973 de 20 de Setembre. 

Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió. Decret 3151/68 de 28 de Novembre. 

Reglament Electrotècnic d’Estacions Transformadores del 23.2.1949. 

Seran també vigents, i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de les Companyies de 
Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas). 

Reglament de 29/10/1920 de Policia i conservació de carreteres. 

Codi de Circulació vigent. 

Decret 2/1964 de 4 de Febrer i Decret 461/1971 d'11 de Març sobre Clàusules de revisió de preus. 

Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de Febrer de 1.960, pel que es convaliden les taxes dels 
laboratoris del Ministeri d'Obres Públiques. 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de carreteres i ponts del M.O.P.U., Juliol de 1.976. 

Condicions preceptives a les Obres d’abastament d’aigües, Decret 17.5.1940. 

Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura de 1.960. 
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Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciment RC-75; B.O.E. de 28 d'Agost del 
1.975. 

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

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d'aigua (28 de juliol de 1.974). 

N.T.E. Normes Tecnològiques de l’edificació. 

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

Centre d’Estudis de la Construcció. 

Normes M.V. i "Instruccions Enllumenat Urbà. 1965 M.O.P.U. Ordenances Municipals. 

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

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

1.17. Existència de Tràfic durant l’ execució de les Obres d’Urbanització i Edificació. 

L’existència de determinats vials que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà 
motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l’execució de les obres, 
de manera que les interferències siguin mínimes i si s’escau, construirà els desviaments provisionals que 
siguin necessaris, sense que això sigui motiu d’increment del preu del Contracte. Les despeses ocasionades 
pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els 
preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior impliqui 
la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció 
de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en l’apartat anterior. 

1.18. Interferències amb altres Contractistes. 

El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui 
possible executar treballs de jardineria, Obres Complementàries com poden ser execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció 
de les Obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades, per tal 
d’endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals 
paralitzacions o increments de cost, deguts a l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses en 
els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de reclamació. 

1.19. Existència de servituds i serveis existents. 

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

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

1.20. Desviament de Serveis. 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o 
mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal·lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar 
aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

Si el Director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l’Empresa i Organismes corresponents, la 
modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir 
una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s’abonarà únicament 
l’import de les factures. 

Malgrat tot, si amb la fi d’accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del 
Contractista, aquest haurà de prestar l’ajut necessari. 

1.21. Mesures d'Ordre i Seguretat. 
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El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 
marxa dels treballs. 

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres, de 
tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. En 
conseqüència el Constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre 
accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i disposicions posteriors. Serà obligació del Constructor la 
contractació de l’Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers a la "Caja 
Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo" reformat per Decret del "Ministerio del Trabajo", del 18 de 
juny de 1942. 

1.22. Abonament d'Unitats d'Obra. 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de 
Preus nº. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició 
econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament 
de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de 
construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobrepreneu. 
La ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte de 
reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del Contracte. Els 
materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment, 
relacionada a l'apartat 1.16. 

1.23. Control d'unitats d'obra. 

La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les unitats 
d’obra, segons esquema aprovat per l'I.C.S., escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. 

L'import, fins al 1% del Pressupost de Contracta, correrà a càrrec del Contractista, segons la clàusula 38 
del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat. La resta, si s'escau, 
serà abonada per l'Institut Català del Sòl. 

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

1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, 
sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 

2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i l'Empresa 
Constructora. En cas de resultats negatius, s’anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de prendre les 
mesures necessàries amb urgència. 

1.24. Clàusula addicional xarxa d'abastament d’aigües. 

El contractista haurà de tenir en compte en la seva oferta econòmica que les obres relatives al 
subministrament i al muntatge de tots els materials que conformen les xarxes d’abastament d’aigües, hauran 
d'ésser subcontractades a la corresponent Companyia d’Aigües concessionària del Servei Municipal. 

Per tant es convenient que per a la redacció de l'estudi econòmic el Contractista, independentment de les 
previsions del projecte, recapti l'oferta econòmica actualitzada de les corresponents Companyies d’Aigües 
ja que aquesta serà la que primera en l'execució de les xarxes d’abastament. 
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7.2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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Plecs de Condicions

B011 NEUTRES

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:

- Confecció de formigó

- Confecció de morter

- Confecció de pasta de guix

- Reg de plantacions

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

- Humectació de bases o subbases

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

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

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. 

Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin 

estudis especials.

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

utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:

Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5

Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l

Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)

- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l

- En la resta de casos:  <= 1 g/l

Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)

- Formigó pretesat:  <= 1 g/l

- Formigó armat:  <= 3 g/l

- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l

Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0

Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

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

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

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

(EHE).
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Plecs de Condicions

B031 SORRES

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del 

reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament 

d'aquest tipus de residu.

S'han considerat els tipus següents:

- Sorra de marbre blanc

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

     - De pedra calcària

     - De pedra granítica

- Sorra per a confecció de morters

- Sorra per a reblert de rases amb canonades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.

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

la DF.

No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.

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

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul

SORRA DE MARBRE BLANC:

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

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

Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes

Partícules toves (UNE 7-134):  0%

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-

244): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)

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

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

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

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

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

Estabilitat (UNE 7-136):

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):

- Granulat gruixut:
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     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes

     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes

- Granulat fí:

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 6% en pes

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

d'exposició: <= 10% en pes

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

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 75

- Resta de casos:  >= 80

Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40

Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5%

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):

- Granulat gruixut:

     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes

- Granulat fí:

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes

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

d'exposició: <= 10% en pes

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

d'exposició: <= 15% en pes

Valor blau de metilè(UNE 83-130):

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

+-------------------------------------------------+

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦

¦-----------¦------------------¦------------------¦

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦

¦-----------¦------------------¦------------------¦

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦

+-------------------------------------------------+

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

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
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El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les 

condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 

contaminar el sòl o corrents d'aigua.

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la 

justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l'us al que 

es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

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

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de 

la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents:

- Nom del subministrador

- Número de sèrie del full de subministrament

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

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- 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.

B037 TOT-U

SPB
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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.

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les 

condicions possibles més desfavorables.

No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o 

contaminar el sòl o corrents d'aigua.

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries extranyes que 

puguin afectar la durabilitat de la capa.

TOT-U NATURAL:

El tot-u natural ha d'estar compost de granulats procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o 

per la mescla d'ambdòs.

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos:

+------------------------------------------------+

¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦

¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦

¦ 933-2 (mm) ¦       ZN40     ZN25     ZN20      ¦

¦------------¦-----------------------------------¦

¦     50     ¦       100      --       --        ¦

¦     40     ¦      80-95     100      --        ¦

¦     25     ¦      60-90    75-95     100       ¦

¦     20     ¦      54-84    65-90    80-100     ¦

¦      8     ¦      35-63    40-68    45-75      ¦

¦      4     ¦      22-46    27-51    32-61      ¦

¦      2     ¦      15-35    20-40    25-50      ¦

¦    0,500   ¦       7-23     7-26    10-32      ¦

¦    0,250   ¦       4-18     4-20     5-24      ¦

¦    0.063   ¦       0-9      0-11     0-11      ¦

+------------------------------------------------+

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel 

tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2).

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):

- T00 a T1:  > 35

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30

- Vorals de T3 i T4:  > 25

Plasticitat:

- Trànsit T00 a T3:  No plàstic

- T4:

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6

- Vorals sense pavimentar:
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     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10

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 

autoritzada 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 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

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):

- T00 a T1:  > 40

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35

- Vorals de T3 i T4:  > 30

Plasticitat:

- Trànsit T00 a T4:  No plàstic

- Vorals sense pavimentar:

     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30

     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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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)

* 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:

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.

B051 CIMENTS

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, 

formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva 

resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents:

- Ciments comuns (CEM)

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

- Ciments blancs (BL)

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 

juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 

equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 

de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter 

o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, 

els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre 

Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom 

(VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.

CIMENTS COMUNS (CEM):

Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.

Tipus de ciments:

- Ciment Pòrtland: CEM I

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III

- Ciment putzolànic: CEM IV
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- 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    ¦
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¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦

+------------------------------------------------------+

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en 

ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a 

la designació del ciment.

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 

especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 

portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la norma UNE 

80310.

CIMENTS BLANCS (BL):

Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 

paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 

portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir 

els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-

EN 197-1.

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment 

blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma 

UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 

portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i 

addicions:

+------------------------------------------------------+

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦

¦                                       ¦    II/B-S    ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦

¦                                       ¦    II/B-P    ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦

Pàg.9



Control de Projecte: --JL_1293_CI Pavimentació Llimiana

Plecs de Condicions

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦

¦                                       ¦    III/C     ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦

¦                                       ¦    IV/B      ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦

+------------------------------------------------------+

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-

1.

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

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

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de 

tots els seus components.

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

- Nom del fabricant o marca comercial

- Data de subministrament

- Identificació del vehicle de transport

- Quantitat subministrada

- Designació i denominació del ciment

- Referència de la comanda

- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent

- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte

- Restriccions d'utilització

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:

- Dates de producció i d'ensacat del ciment

- Pes net

- Designació i denominació del ciment

- Nom del fabricant o marca comercial

- Restriccions d'utilització

- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte

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

- Inici i final d'adormiment

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie 

i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:

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

- Classes 42,5 :  2 mesos

- Classes 52,5 :  1 mes
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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 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos 

para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 

alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo 

de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 

1630/1992, de 29 de diciembre.

Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-03).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 

cementos comunes.

UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

B053 CALÇS

SPB

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:

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)
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- 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.

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.
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B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

SPB

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)
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- 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

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:
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Subministrament: En camions formigonera.

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia 

i sense haver iniciat l'adormiment.

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 

puguin alterar la composició original.

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.

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

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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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 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
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El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la 

classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més 

favorable ha de ser:

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3

- A totes les obres:  <= 400 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 

d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:

- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3

- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3

- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):

- Consistència seca:  0 - 2 cm

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm

- Consistència tova:  6 - 9 cm

- Consistència fluida:  10-15 cm

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:

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

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

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

Toleràncies:

- Assentament en el con d'Abrams:

     - Consistència seca:  Nul

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm

- Consistència fluida:  ± 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU”

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:

- <= 32 mm

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions d'amasat:

- Contingut de ciment:

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés 

de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:

Subministrament: En camions formigonera.

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia 

i sense haver iniciat l'adormiment.

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.
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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.

B0A6 TACS I VISOS

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per 

adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.

S'han considerat els següents tipus:

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 
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d'estanquitat i tap de cautxú

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).

Cementació del vis:  > 0,1 mm

TAC QUÍMIC:

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de 

l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm

Temps d'enduriment segons temperatura ambient:

     > 20°C: 10 min

     10°C - 20°C20 min

     0°C - 10°C: 1 h

     - 5°C - 0°C: 5 h

VOLANDERES:

Diàmetre interior de la volandera:

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta 

col·locació en capses, on han de figurar:

- Identificació del fabricant

- Diàmetres

- Llargàries

- Unitats

- Instruccions d'ús

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0DF ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS

SPB
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.

S'han considerat els següents tipus d'elements:

- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró

- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i pericons d'enllumenat i de 

registre

- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta

- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada

- Alleugeridors cilíndrics de fusta

- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva 

secció o en la seva posició.

Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços 

propis de la seva funció.

La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de 

pasta pels junts.

La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 

previstos.

Toleràncies:

- Fletxes:  5 mm/m

- Dimensions nominals:  ± 5 %

- Balcament:  5 mm/m

MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:

La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts 

ni estelles.

Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12%

Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm

Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm

MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:

Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.

El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, 

no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.

Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.

Resistència:  380 - 430 N/mm2

Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

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

B0F1 MAONS CERÀMICS

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces de argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no 

portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus següents:

En funció de la densitat aparent:

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  mes gran de 

1000 kg/m3

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se 

inferior al 5%.

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.

En funció del volum i disposició de forats:

- Peces massisses

- Peces calades

- Peces alleugerides

- Peces foradades

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i 

en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i 

parets de la peça durant la seva manipulació o col.locació.

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color 

uniforme en fracturar-se.

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.

Volum de forats:

- Massís:  <= 25%

- Calat:  <= 45%

- Alleugerit:  <= 55%

- Foradat:  <= 70%

Volum de cada forat:  <= 12,5%

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):

- Massís:  >= 37,5%

- Calat:  >= 30%

- Alleugerit:  >= 20%

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb 

indicació de categoría I o II
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- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 

seva categoria

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 

distribuïts de forma homogènia:

     - Peces amb <= 1,0%:  A1

     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 

categoria

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits 

següents en funció de la categoría.

     - D1:  <= 10%

     - D2:  <= 5%

     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en %

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)

PECES LD:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques essencials:

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

     - Durabilitat (resistència gel/desgel)

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que 

hagin d'anar revestides amb un lliscat:

     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels 

límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3

PECES HD:

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

Característiques essencials:

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels 

límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3
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Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat:

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat per el fabricant

      - Cara vista (UNE-EN 771-1)

      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)

Característiques complementàries:

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.

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:

Per a peces de categoria I:

- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 

per l'organisme d'inspecció

Per a peces de categoria II:

   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:

     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)

     - Marca del fabricant i lloc d'origen

     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.

     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas

     - Referència a la norma EN 771-1

     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat.

     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que 

continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, 

fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 

arcilla cocida.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

BB12 BARANES D'ACER

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.
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S'han considerat els tipus de baranes següents:

- De perfils buits d'acer

- De perfils IPN

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.

La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del 

projecte.

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).

S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a 

allotjar les femelles dels cargols.

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les 

condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de 

diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.

Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.

Toleràncies:

- Llargària del perfil:  ± 1 mm

- Secció del perfil:  ± 2,5%

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m

- Torsió del perfil:  ± 1°/m

- Planor:  ± 1 mm/m

- Angles:  ± 1°

BARANES DE PERFILS IPN:

Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent.

La separació entre muntants ha de ser <= 2 m

Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.

Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.

El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.

El recobriment dels elements ha de ser llis, 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:  S275JR

Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2

Puresa del zinc:  >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb 

l'escairat previst.

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. 

No ha d'estar en contacte amb el terra.

BARANES DE PERFILS IPN:

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el 

símbol de designació de l'acer.

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. 

No ha d'estar en contacte amb el terra.
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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

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BD5Z MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 

complementaris per a pous de registre.

S'han considerat els elements següents:

- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals

- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves

- Reixa practicable o fixa

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes

- Fosa gris

- Fosa dúctil

- Acer 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de 

classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de 

varis pisos per a cotxes.

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un 

màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament 

per a tot tipus de vehícles.

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.).

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una 

adherencia satisfactoria.

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al 

trepitjar-lo.

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una 

fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:

- Amb un dispositiu de tanca

- Amb suficient massa superficial

- 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.

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:

- El codi de la norma UNE EN 124

- La classe segons la norma UNE EN 124

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació

- Referència, marca o certificació si en tè

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 

especificacions següents:

- Un o dos elements:

     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm

     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm

- Tres o més elements:

     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm

     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm

Toleràncies:

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm

- Dimensions:  ± 1 mm

- Guerxament:  ± 2 mm

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:

Superfície de ventilació:

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2

Dimensions dels forats de ventilació:

- Ranures:

     - Llargària:  <= 170 mm

     - Amplària:

          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm

          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm

- Forats:

     - Diàmetre:

          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm

          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.

REIXA:

Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs 
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de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure.

La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.

L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat en l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 

de la UNE-EN 124.

BASTIMENT:

Ha de ser pla i ben escairat.

Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular.

Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és 

rectangular i tres si és circular.

Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm

Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm

Toleràncies:

- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm

- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària

- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària

- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm

BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:

Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material.

Separació entre traves:  <= 100 cm

Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm

Alçària del passamà de travada:  60 mm

REIXA FIXA:

Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és 

rectangular i tres si és circular.

Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm

Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 

completament.

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes 

superficials.

DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER:

Gruix:  >= 2,75 mm

Gruix i massa del galvanitzat:

- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2

- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2

ELEMENTS DE FOSA:

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.
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Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%

Contingut de fòsfor:  <= 0,15%

Contingut de sofre:  <= 0,14%

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:

Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats.

El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura.

El recobriment de zinc ha de estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques.

Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2

Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2

Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2

Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT:

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb 

l'escairat previst.

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o 

danys que alterin les seves característiques.

BASTIMENT I TAPA O REIXA:

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les 

seves dimensions.

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o 

danys que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 

vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.

ELEMENTS DE FOSA GRIS:

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

BFA TUBS I ACCESSORIS DE PVC

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements elaborats per emmotllament o injecció a partir de poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U) per a 

canalitzacions a pressió.

S'han considerat els elements següents:
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- Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat.

- Peces en forma de T per a derivacions

- Peces en forma de colze per a canvis de direcció

- Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades

- Maniguets de connexió per a unions

S'han considerat els tipus d'unió següents:

- Per a encolar

- Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

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.

La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d'estar neta i sense escletxes, cavitats o d'altres defectes 

superficials que impedeixin assolir els requeriments necessàris per al seu ús.

El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d'ull.

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.

El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret.

La paret de l'element que hagi d'anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la llum visible.

Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d'ovalitat definides a la taula 1 de la UNE-EN 

1452-2.

Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de complir l'especificat en 

la UNE-EN 1452-2.

Ha de superar els assaigs de resistència a l'impacte (UNE-EN 744) i de pressió interna (UNE-EN 921) tal i 

com determina la UNE-EN 1452-2.

Han de complir la legislació sanitària vigent.

Els junts han de ser estancs.

Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser aixamflanats, en cap cas 

l'extrem llis ha de tenir cap aresta viva.

El material del junt d'estanquitat o l'adhesiu no ha de tenir cap efecte desfavorable sobre les propietats de 

l'element i no ha d'afectar al conjunt, de manera que no compleixi amb els requisits funcionals especificats a 

la UNE-EN 1452-5.

Si l'element és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les següents inscripcions:

- Número del RSI

- Inscripció "AGUA"

Gruix mínim de la paret (mm):

+--------------------------------------------------------------+

¦        ¦           Pressions nominals PN  (bar)              ¦

¦   DN   ¦-----------------------------------------------------¦

¦        ¦ PN6 ¦PN7,5¦ PN8  ¦ PN10 ¦PN12.5¦ PN16 ¦ PN20 ¦ PN25 ¦

¦--------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦

¦   12   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦

¦   16   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦

¦   20   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  -   ¦

¦   25   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  2,3 ¦  -   ¦

¦   32   ¦  -  ¦  -  ¦ 1,5  ¦  1,6 ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  2,9 ¦  -   ¦

¦   40   ¦  -  ¦ 1,5 ¦ 1,6  ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  -   ¦

¦   50   ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 2,0  ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  4,6 ¦  -   ¦
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¦   63   ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,5  ¦  3,0 ¦  3,8 ¦  4,7 ¦  5,8 ¦  -   ¦

¦   75   ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,9  ¦  3,6 ¦  4,5 ¦  5,6 ¦  6,8 ¦  -   ¦

¦   90   ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 3,5  ¦  4,3 ¦  5,4 ¦  6,7 ¦  8,2 ¦  -   ¦

¦  110   ¦ 2,7 ¦ 3,2 ¦ 3,4  ¦ 4,2  ¦  5,3 ¦  6,6 ¦  8,1 ¦ 10,0 ¦

¦  125   ¦ 3,1 ¦ 3,7 ¦ 3,9  ¦ 4,8  ¦  6,0 ¦  7,4 ¦  9,2 ¦ 11,4 ¦

¦  140   ¦ 3,5 ¦ 4,1 ¦ 4,3  ¦ 5,4  ¦  6,7 ¦  8,3 ¦ 10,3 ¦ 12,7 ¦

¦  160   ¦ 4,0 ¦ 4,7 ¦ 4,9  ¦ 6,2  ¦  7,7 ¦  9,5 ¦ 11,8 ¦ 14,6 ¦

¦  180   ¦ 4,4 ¦ 5,3 ¦ 5,5  ¦ 6,9  ¦  8,6 ¦ 10,7 ¦ 13,3 ¦ 16,4 ¦

¦  200   ¦ 4,9 ¦ 5,9 ¦ 6,2  ¦ 7,7  ¦  9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,7 ¦ 18,2 ¦

¦  225   ¦ 5,5 ¦ 6,6 ¦ 6,9  ¦ 8,6  ¦ 10,8 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦  -   ¦

¦  250   ¦ 6,2 ¦ 7,3 ¦ 7,7  ¦ 9,6  ¦ 11,9 ¦ 14,8 ¦ 18,4 ¦  -   ¦

¦  280   ¦ 6,9 ¦ 8,2 ¦ 8,6  ¦10,7  ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ 20,6 ¦  -   ¦

¦  315   ¦ 7,7 ¦ 9,2 ¦ 9,7  ¦12,1  ¦ 15,0 ¦ 18,7 ¦ 23,2 ¦  -   ¦

¦  355   ¦ 8,7 ¦10,4 ¦10,9  ¦13,6  ¦ 16,9 ¦ 21,1 ¦ 26,1 ¦  -   ¦

¦  400   ¦ 9,8 ¦11,7 ¦12,3  ¦15,6  ¦ 19,1 ¦ 23,7 ¦ 29,4 ¦  -   ¦

¦  450   ¦11,0 ¦13,2 ¦13,8  ¦17,2  ¦ 21,5 ¦ 26,7 ¦ 33,1 ¦  -   ¦

¦  500   ¦12,3 ¦14,6 ¦15,3  ¦19,1  ¦ 23,9 ¦ 29,7 ¦ 36,8 ¦  -   ¦

¦  560   ¦13,7 ¦16,4 ¦17,2  ¦21,4  ¦ 26,7 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦

¦  630   ¦15,4 ¦18,4 ¦19,3  ¦24,1  ¦ 30,0 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦

¦  710   ¦17,4 ¦20,7 ¦21,8  ¦27,2  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦

¦  800   ¦19,6 ¦23,3 ¦24,5  ¦30,6  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦

¦  900   ¦22,0 ¦26,3 ¦27,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦

¦ 1000   ¦24,5 ¦29,2 ¦30,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦

+--------------------------------------------------------------+

Pressió de treball (t: temperatura servei):

- t <= 25°C:  <= pressió nominal

- 25 <= t <= - 45°C:  <= ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit a l'annex A de la UNE-EN 1452-

2).

Densitat a 23°C (ISO 1183): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3

Opacitat (UNE-EN 578) :  <= 0,2% llum visible

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN 727):  >= 80°C

Retracció longitudinal (UNE-EN 743):  <= 5%

Toleràncies:

- Diàmetre exterior mig (mm):

+--------------------------------+

¦    Diàmetre      ¦ Tolerància  ¦

¦    nominal dn    ¦  Diàmetre   ¦

¦------------------¦-------------¦

¦     <= 50        ¦    + 0,2    ¦

¦  63 <= dn <= 90  ¦    + 0,3    ¦

¦ 110 <= dn <= 125 ¦    + 0,4    ¦

¦ 140 <= dn <= 160 ¦    + 0,5    ¦

¦ 180 <= dn <= 200 ¦    + 0,6    ¦

¦       225        ¦    + 0,7    ¦

¦       250        ¦    + 0,8    ¦

¦       280        ¦    + 0,9    ¦

¦       315        ¦    + 1,0    ¦

¦       355        ¦    + 1,1    ¦

¦       400        ¦    + 1,2    ¦

¦       450        ¦    + 1,4    ¦

¦       500        ¦    + 1,5    ¦
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¦       560        ¦    + 1,7    ¦

¦       630        ¦    + 1,9    ¦

¦ 710 >= dn <=1000 ¦    + 2,0    ¦

+--------------------------------+

- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerància es constant per a un interval de gruixos 

nominals mínims de paret de 1 mm. (e) es el valor superior d'aquest interval.

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma EN ISO 3126.

TUBS:

El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les toleràncies definides en la taula 3 

de la UNE-EN 1452-2.

Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) :  >= 25 MPa

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- UNE EN 1452

- Nom del fabricant o marca comercial

- Sigles PVC-U

- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm

- Pressió nominal PN

- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació

- Número de la línia d'extrussió

ACCESSORIS:

Les cotes de muntatge han de coincidir amb el valors especificats en la UNE-EN 1452-3.

Les característiques geomètriques han de complir amb el que determina la UNE-EN 1452-3.

Cada accessori ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:

- UNE EN 1452

- Designació comercial

- Diàmetre(s) nominal(s) en mm

- Designació del material

- Pressió nominal PN

- Informació del fabricant

PER A UNIÓ ENCOLADA:

El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal de l'element.

L'angle intern màxim de la zona d'embocadura no ha de ser superior a 0° 30'.

Diàmetre interior mig de l'embocadura:

+---------------------------------------+

¦ Diàmetre nominal ¦ Diàmetre interior  ¦

¦      dn (mm)     ¦ embocadura   (mm)  ¦

¦                  ¦---------¦----------¦

¦                  ¦  d mín  ¦ d màx    ¦

¦------------------¦---------¦----------¦

¦     dn <= 90     ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,3 ¦

¦ 110 <= dn <= 125 ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,4 ¦

¦ 140 <= dn <= 160 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,5 ¦

¦ 180 <= dn <= 200 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,6 ¦

¦       225        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,7 ¦

¦       250        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,8 ¦

¦       280        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,9 ¦

¦       315        ¦ dn + 0,4¦ dn + 1,0 ¦

+---------------------------------------+
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Llargària mínima de l'embocadura:

- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm:  12 mm

- resta de casos:  0,5 dn + 6 mm

UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:

A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma.

El material del junt d'estanquitat ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 681-1.

Sobre el junt, o be sobre l'embalatge, hi ha d'anar marcada la següent informació:

- Tamany nominal

- Identificació del fabricant

- El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipus d'aplicació i la classe de duresa com a sufixes

- Marca de certificació d'una tercera part

- El trimestre i l'any de fabricació

- La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix

- Resistència als olis (O), si procedeix

- La abreviatura del cautxú

- 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

Diàmetre interior mig de l'embocadura:

- dn <= 50 mm:  dn + 0,3 mm

- 63 <= dn <= 90 mm:  dn + 0,4 mm

- dn >= 110 mm:  1,003dn + 0,1 mm

Llargària d'entrada de l'embocadura :  (22 + 0,16 dn) mm

Fondària mínima d'embocament:

- dn <= 280 :  50 mm + 0,22dn - 2e

- dn > 280:  70 mm + 0,15 dn - 2e

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars, amb les següents dades al 

paquet o a l'albarà:

- Denominació del producte

- Contingut net

- Nom del fabricant o raó social

TUBS:

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.

UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:

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

ACCESSORIS:

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats.

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

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y 

comercio de materiales poliméricos en relación con los productos alimenticios y alimentarios.

UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades

TUBS:

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

ACCESSORIS:

UNE-EN 1452-3:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: Accesorios

BFB1 TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 

40°C, amb unions soldades o connectat 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.

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 
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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.

Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal):

0°C < T <= 20°C:  1 x Pn

20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn

30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn

Índex de fluïdesa:

- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min

- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg 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 ¦

¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦
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¦ 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     ¦
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¦        ¦            ¦            ¦             ¦

¦  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    ¦      -      ¦

¦  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

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), 
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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

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.

BFY ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

SPB

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
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La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

D070 MORTERS SENSE ADDITIUS

SPB

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

- Ciments de ram de paleta MC

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor

Morters per a fàbriques:

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça

     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1

     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5

     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.

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.

E936 SOLERES DE FORMIGÓ

SPB

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

Formació de solera amb formigó vibrat.

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació del formigó

- Execució de junts de formigonat

- Protecció i cura del formigó fresc
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CONDICIONS GENERALS:

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.

La superfície acabada ha d'estar reglejada.

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.

Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser de més de 5 m. El 

junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm.

Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de 

deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i 

han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 

els junts de retracció.

Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck

Toleràncies d'execució:

- Gruix: - 10 mm, + 15 mm

- Nivell:  ± 10 mm

- Planor:  ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície 

del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:

- 15 dies en temps calorós i sec

- 7 dies en temps humit

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a 

obertures, d'acord amb els criteris següents:

- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen

- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

(EHE).

E9Z4 ARMADURES PER A PAVIMENTS

SPB

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

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres 

i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils 

d'acer.

S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:

- Paviments de formigó
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Preparació de la zona de treball

- Tallat i doblegat de l'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de l'encofrat

- Col·locació dels separadors

- Muntatge i col·locació de l'armadura

- Subjecció dels elements que formen l'armadura

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la 

UNE 36831.

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a 

la DT.

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies 

perjudicials.

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen 

de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i 

que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 mm.

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments 

establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només 

s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i autoritzats per la DF.

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels 

solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de 

la EHE, al article 66.6.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 

durant l'abocada i la compactació del formigó.

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 

procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig 

d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que 

hagin de quedar soterrats.

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 

cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 

ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.

Distància lliure armadura - parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de 

les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5.

Toleràncies d'execució:
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- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.

BARRES CORRUGADES:

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi 

hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no 

ha de ser de més de 70 mm.

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE.

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat 

màxim, >= 20 mm

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= 

longitud bàsica d'ancoratge (Lb)

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 

granulat màxim

Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció 

barra solapada de diàmetre major)

MALLA ELECTROSOLDADA:

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm

Llargària de la solapa en malles superposades:

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 

mandrí.

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al 

formigó.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar 

operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del 
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rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

MALLA ELECTROSOLDADA:

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

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.

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

(EHE).

EB12 BARANES D'ACER

SPB

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

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la 

seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.

S'han considerat els tipus següents:

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques

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

Barana metàl.lica:

- Replanteig

- Preparació de la base

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges

CONDICIONS GENERALS:

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la 

indicada per la DF.

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element 

que provoqui l'esmentada variació d'alçada.

L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es 

considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la bora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El 

valor característic de la de força ha de ser de:

- Categoria d'ús C5:  3 kN/m

- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m

- Resta de categories:  0,8 kN/m

(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús 

comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles 

infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.

Toleràncies d'execució:

- Replanteig:  ± 10 mm

- Horitzontalitat:  ± 5 mm

- Aplomat:  ± 5 mm/m

Pàg.42



Control de Projecte: --JL_1293_CI Pavimentació Llimiana

Plecs de Condicions

BARANA METÀL.LICA:

Els muntants han de ser verticals.

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o 

formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són 

d'alumini.

Toleràncies d'execució:

- Alçària:  ± 10 mm

- Separació entre muntants:  Nul·la

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, 

han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.

BARANA METÀL.LICA:

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de 

la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la 

distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 

l'adormiment.

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

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 de utilización DB-SU.

* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS

ED35 PERICONS

SPB

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

Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.

S'han considerat els tipus següents:
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- Pericó “in situ” amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades 

interiorment i amb tapa fixa o registrable.

- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.

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

Pericó fabricat “in situ”:

- Comprovació de la superfície d'assentament

- Col·locació del formigó de la solera

- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs

- Arrebossat de les parets amb morter

- Lliscat interior de les parets amb ciment

- Col·locació de la tapa

Pericó de formigó prefabricat:

- Comprovació de la superfície d'assentament

- Col.locació del pericó sobre la superfície d'assentament

- Formació dels forats per a connexionat dels tubs

- Acoblament dels tubs

- Col.locació de la tapa

CONDICIONS GENERALS:

Els pericons amb tapa registrable han d'estar tapats amb tapa de formigó prefabricat de gruix no inferior a 5 

cm. La tapa ha de ser hermètica, ha de disposar de junt de goma.

En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.

El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.

El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.

PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:

El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.

Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.

La solera ha de quedar plana i al nivell previst.

En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió 

ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.

Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i 

acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres 

defectes.

Els angles interiors han de ser arrodonits.

Gruix de la solera: >= 10 cm

Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm

Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%

Toleràncies d'execució:

- Aplomat de les parets:  ± 10 mm

- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m

- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m

PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:

El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.

El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.

Toleràncies d'execució:

- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.

Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.

L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit 

el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.

PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

El procès de col.locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la D.F. ho consideri necessari.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

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 Salubridad DB-HS.

EN1 VÀLVULES DE COMPORTA

SPB

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

Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Muntades superficialment

- Muntades en pericó de canalització soterrada

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

- Neteja de l'interior del tubs i de les unions

- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat

- Connexió de la vàlvula als tubs

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

El volant de la vàlvula ha de ser accessible.

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.

Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió 

de treball.

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb 

la mà.

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
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MUNTADES SUPERFICIALMENT:

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix 

d'accionament del sistema de tancament.

MUNTADES EN PERICÓ:

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.

La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop 

desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots 

els cargols de les brides.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment 

d'executar les unions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.

F219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

SPB

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

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

S'han considerat els elements següents:

- Vorada col·locada sobre terra o formigó

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa

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

- Preparació de la zona de treball

- Demolició de l'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 

abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 

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

- Mètode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 

aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 

persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O 

RIGOLA:

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada 

expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-
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ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

F222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS

SPB

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

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o 

amb utilització d'explosius.

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

- Preparació de la zona de treball

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas

- Excavació de les terres

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la 

partida d'obra

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 

20 i 50.

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 

capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 

determini la DF.

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 

reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.

Toleràncies d'execució:

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm

- Planor:  ± 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm

- Nivells:  ± 50 mm

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

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

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
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lectures topogràfiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:

- Amplària:  >= 4,5 m

- Pendent:

     - Trams rectes:  <= 12%

     - Corbes:  <= 8%

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

- El talús ha de ser fixat per la DF.

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just 

abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment en que es pugui 

formigonar la capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local 

diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de 

l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 

especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 

següents:

- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de 

mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un 

sanejament del fons de l'excavació.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 

treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 

compacitat igual.

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

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua 

interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
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transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, 

amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 

transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a 

una correcta execució de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 

on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones 

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

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X 

del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril

F228 REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

SPB

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
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CONDICIONS GENERALS:

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i 

fonament.

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans 

que es disposen.

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 

adjacents, en el mateix nivell.

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció 

dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge 

sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).

RASA:

Toleràncies d'execució:

- Planor:  ± 20 mm/m

- Nivells:  ± 30 mm

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:

El reblert ha d'estar format per dues zones:

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub

- La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma 

que no produeixi danys a la tuberia instal·lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el 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 
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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

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent 

del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 

explanaciones, drenajes y cimentaciones.

F2R GESTIÓ DE RESIDUS

SPB

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

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, material 

d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen 

a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

S'han considerat els tipus següents:

- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de l'obra o entre obres, 
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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

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos.

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, d'acord amb el tipus de residu.

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.

RESIDUS ESPECIALS:

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 

bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

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.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc adequat, 

legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu.

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, 

morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i 

els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc..

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES 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.
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Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les 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%.

RESIDUS ESPECIALS:

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent.

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT.

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O 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.

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 
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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.

F921 SUBBASES DE TOT-U

SPB

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 

autoritzada 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.

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.

Toleràncies d'execució:

- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos

- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus

- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 

condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 

defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 

d'obra.

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 en que la DF autoritzi el contrari.

En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, si es considera 

necessari.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva 

humitat de tal manera que es superen els valors següents:
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- 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 escreixos 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.

F9GZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ

SPB

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

Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal de obtenir:

- Caixa per a junt de dilatació

- Junt de retracció

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

Formació de junt amb serra de disc:

- Replanteig del junt

- Tall del paviment de formigó amb serra de disc

- Neteja del junt

- Eventual protecció del junt executat

CONDICIONS GENERALS:

Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores 

escantonades.
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Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.

Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment

Toleràncies d'execució:

- Amplària:  ± 10%

- Alçària:  ± 10%

- Replanteig:  ± 1%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).

FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:

Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, i abans de que 

comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons la temperatura exterior).

En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada de pols.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMACIÓ DE JUNT:

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada 

expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

(EHE).

* 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)

FD5K CAIXES PER A INTERCEPTORS

SPB

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

Pàg.57



Control de Projecte: --JL_1293_CI Pavimentació Llimiana

Plecs de Condicions

- 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.

Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies:  >= 0,9 x Fck

CAIXA DE MAÓ:

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.

Els junts han d'estar plens de morter.

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i 

acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres 

defectes.

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm

Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm

Toleràncies d'execució:

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m

- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm

ESQUERDEJAT EXTERIOR:

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.

Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
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CAIXA DE FORMIGÓ:

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho 

cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.

CAIXA DE MAÓ:

Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

INTERCEPTORS:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

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

SPB

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.
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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.

FFA TUBS DE PVC

SPB

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

Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i distribució de 

fluids a pressió i col·locació d'accessoris en canalitzacions per a soterrar, col·locats superficialment o 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 encolada

- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

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.
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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.

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris del material del 

tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les unions s'han de fer encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, 

amb junt elàstic; segons correspongui al tipus d'unió definit per a la instal·lació.

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.

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor 

elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.

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.

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.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

Distància entre suports:

- Tubs PVC:

+---------------------------------------+

¦  Diàmetre ¦Distància entre suports (m)¦

¦           ¦---------------------------¦

¦  nominal  ¦    trams   ¦    trams     ¦

¦   (mm)    ¦  verticals ¦ horitzontals ¦

¦-----------¦------------¦--------------¦

¦  16 - 20  ¦     1,1    ¦     0,7      ¦

¦  25 - 75  ¦     1,3    ¦     0,8      ¦

¦  90 - 110 ¦      2     ¦     0,8      ¦

¦ 125 - 200 ¦      2     ¦      1       ¦

¦ 250 - 500 ¦     2,5    ¦     1,2      ¦

+---------------------------------------+

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.

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: >= 10 cm

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 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.
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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.

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.

En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.

L'extrem recte del tub ha de tenir la aresta exterior aixamfranada.

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.

No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats.

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses 

i els gasos destil·lats produïts pel lubricant, l'adhesiu i el netejador que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. 

No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.

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.
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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

SPB

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 
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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.

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 
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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.

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.

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 
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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.

K44 ESTRUCTURES D'ACER

SPB

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

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces 

compostes.

S'han considerat els elements següents:

- Pilars

- Elements d'ancoratge

- Bigues

- Biguetes

- Llindes

- Corretges

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)

- Platina d'acer per a reforç d'estructures, col·locada amb adhesiu

S'han considerat els tipus de perfils següents:

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, 

S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 

S355J2H, segons UNE-EN 10210-1

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 

segons UNE-EN 10219-1

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2

Pàg.66



Control de Projecte: --JL_1293_CI Pavimentació Llimiana

Plecs de Condicions

S'han considerat els acabats superficials següents:

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant

- Galvanitzat

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Col·locació amb soldadura

- Col·locació amb cargols

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó amb resines epoxi de dos components

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

- Preparació de la zona de treball

- Replanteig i marcat dels eixos

- Col·locació i fixació provisional de la peça

- Aplomat i nivellació definitius

- Execució de les unions, en el seu cas

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells

CONDICIONS GENERALS:

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense 

autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus 

d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del 

muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es 

dedueixi clarament de la seva forma.

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i 

identificats adequadament.

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el 

contacte amb l'element que s'han d'unir.

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del 

zenc.

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols 

provisionals de muntatge.

Toleràncies d'execució:

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3

PILARS:

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es suficient que 

estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació.

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades 

especials o formigó fi.

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i 

de qualsevol material contaminant.

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
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- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó 

fi

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu 

fabricant.

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:

S'utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d'acord amb la UNE-EN ISO 898-1.

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar 

seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin d'aplicació.

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les 

xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 

recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.

En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen 

han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap 

del cargol.

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col.locades de la forma 

següent:

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira

Toleràncies d'execució:

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:

     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm

     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm

- Diàmetre dels forats:

     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A

     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3

- Posició dels forats:

     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A

     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 

d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF 

abans d'iniciar els treballs en obra.

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de 

taller.
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Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i 

procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge 

experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després 

d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb 

el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 

estructural en tot moment.

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues 

provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del 

muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin 

l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada 

o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de 

muntatge.

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després 

completar el cargolament.

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, 

anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el 

muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de 

l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre 

àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de 

protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits 

addicionals de la UNE-ENV 1090-2.

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de la UNE-

ENV 1090-3.

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de la 

UNE-ENV 1090-4.

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que 

proporcioni un acabat equivalent.

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 

10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria 

civil.

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més 

peces.

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos 

forats i posterior oxitall.

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
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Els cargols i les femelles no s'han de soldar.

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces 

armades i el contacte íntim de les peces d'unió.

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 

“collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament 

començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat 

per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat 

mínim, s'afluixin.

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:

- Mètode de control del parell torsor

- Mètode del gir de femella

- Mètode de l'indicador directe de tensió

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. 

Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no 

s'hagi inspeccionat la unió.

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:

- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual)

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa

- Per arc submergit amb fil/filferro

- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu

- Per arc amb gas inert

- Per arc amb gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert

- Per arc d'espàrrecs

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, 

com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, l'ordre a seguir, les 

especificacions del procés i les mesures per a evitar l'esquinçament laminar.

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-

EN 287-1.

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el 

tipus d'operació que supervisen.

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de 

soldadura i que estan lliures de fissures.

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat 

de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.

Els components a soldar han d'estar correctament col.locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 

adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al 

soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals 

estiguin dintre de les toleràncies establertes.

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les 

peces.
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Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les 

soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 

tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en 

cada component del metall base.

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i 

d'un raspall.

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 

del DB-SE A per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 per a obres d'enginyeria civil.

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la 

zona a soldar.

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.

PLATINA D'ACER PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:

El fabricant de l'adhesiu ha de garantir les característiques mecàniques de l'adhesiu, i la compatibilitat amb 

els materials que s'han d'unir. Ha de subministrar les instruccions d'utilització, indicant el procés d'elaboració 

de la mescla, el temps d'utilització i les temperatures a les que es pot utilitzar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLATINA D'ACER PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:

m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la DT

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS 

D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 

Documento Básico de Acero DB-SE-A

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
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