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1. OBJECTE 

El present document correspon al projecte constructiu de l’adequació del camí fluvial del riu Tenes, del pont de la 

Man fins el límit del terme municipal amb Montmeló. Expedient 2014-878. 

Donada la petició de l’Ajuntament de Parets del Vallès, es realitza un estudi de l’espai existent en aquesta zona, 

fluvial i amb els polígons industrials existents. 

Un cop verificat l’estat actual de la zona a projectar es considera necessari l’actuació en la zona costat riu, enlloc 

d’incorporar aquest espai en la zona de calçada o de la vorera urbanitzada davant de les entrades a les diferents 

fàbriques del polígon, donat que aquestes comptem amb moltíssimes sortides de vehicles pesats, que farien molt 

conflictiva el trànsit entre bicicletes, peatons i vehicles. 

El projecte consisteix en definir totes les obres necessàries per a l’execució del esmentat tram, amb les seves 

cruïlles, les connexions amb altres itineraris existents, així com de les respectives infraestructures associades. 

Les obres es basen fonamentalment en neteja de l’espai, obres d’adequació de l’espai, senyalització horitzontal i 

vertical. 

 

2. SITUACIÓ ACTUAL 

Actualment existeix un espai al lateral del riu on es troba urbanitzat una franja d’1 fins a 1,5 metres, on existeix 

una vorera, que finalitza la calçada de vehicles pesats del polígon. Aquest espai es troba amb els serveis 

auxiliars d’enllumenat i Red Eléctrica, que transcorre paral�lel al riu Tenes. 

 

 

 

3. SOLUCIÓ ADOPTADA 

3.1. Interseccions amb carrers polígons 

Per a l’execució de les diferents interseccions amb els carrers del polígon es preveu l’execució de passos de 

vianants i bicicletes, no elevats, senyalitzats tant verticalment com horitzontalment, i amb bandes sonores, per 

aconseguir la reducció de velocitat dels diferents vehicles. 

Aquests passos que ajuntaran els diferents vials, a realitzar o existents serviran que aconseguir una línia 

contínua entre el terme municipal de Montmeló i el terme municipal de Parets del Vallès. 

3.2. Descripció de vials 

La solució adoptada consisteix en l’execució de carrils bici damunt vorera, passos peatonals i de bicicletes i 

espais condicionats damunt terra tot al llarg del lateral mar del riu Tenes, fins arribar al terme municipal de 

Montmeló. 

Això ens defineix els següents trams: 

A) Pont de la Man: 

Davant del Pont de la Man i donat l’alt volum de transit existent, la solució proposada és la realització 

d’un tram de carril bicicleta fins la trobada del pas de vianants superior, on proposem realitzar un pas de 

vianant i bicicletes sonor amb senyalització vermella de 30. 

 

 

 

Un cop damunt la vorera de la Man, es realitza un carril bicicleta fins el següent, pas de vianants 

(entrada a la fàbrica Man) on es realitza el mateix sistema de pas de vianants i bicicletes en color vermell 

i 30 de velocitat, posteriorment es creua pel pas de vianants de nou per arribar a la zona verda del costat 

mar del riu Tenes, on descorrerà tot el vial fins arribar al terme municipal de Montmeló. 
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B) Zona verda riu: 

Una vegada a la zona verda existent en el lateral del riu Tenes, l’opció proposada és l’execució d’una 

neteja de l’espai verd, d’una amplada entre 2,5 i 3 metres, sempre a partir de la finalització de la vorera. 

Aquesta neteja, s’ampliaria amb l’execució d’una esplanada de terres tipus “sauló”, amb condicionats 

perquè no reneixin herbes existents. 

Això ens permet crear un espai sempre paral�lel a la vorera existent, que permet el pas de vianants, 

bicicletes, per realitzar passeigs, running, etc... 

Aquest camí ha de vorejar diferents elements que interrompent el pas. Aquests elements són torres 

elèctriques existents, i desguàs prefabricats de formigó. A les torres elèctriques realitzarem el pas del 

camí per la part posterior i en els desguàs de formigó proposem la col�locació d’unes planxes 

metàl�liques que no impedeixin el desguàs però que siguin fàcilment movibles per executar la neteja de 

les mateixes. 

   

 

Un cop passat el primer pont de l’autopista, existeix, ja un espai marcat d’una amplada de 2,5 metres on 

es pot comprovar l’existència una peça prefabricada de formigó, d’una anterior urbanització d’aquest 

espai, aquest element es repeteix per tot el lateral del riu, i es on proposem la realització final de la 

neteja i aportació de sauló com a paviment. En aquest espai, en secció va des de el final de la vorera, 

fins al bordó, i a l’interior i trobem una alineació d’arbrat. 

 

  

 

C) Espais torres elèctriques: 

Existeixen tres espais on es problemàtic la realització del camí per darrera les torres elèctriques, donat 

que físicament no existeix l’espai, proposem l’execució d’unes rampes d’accés al tram inferior del riu des 

de la cota superior (aquestes zones poden ser inundables en moments puntuals de crescuda del riu). 
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D) Espais aparcament final polígon: Són dos espais existents al final del polígon on els aparcaments es 

troben en bateria. Es proposa posar-los en línia i l’espai restant entre aparcament i vorera, executar un 

carril bici separats amb peces de cautxú. Des d’aquest punt es remuntaria una zona de terres que 

separa els caps de cultiu de la zona riu on es retallaria la part superior de l’acumulació de terres, es 

compactaria el terreny i s’acabaria amb camí vegetal, i a més, es posaria una barana de protecció de 

fusta als dos costats del camí. 

 

           

 

   

 

E) Pas per sota via del tren: Un cop arribat a l’encreuament amb la via del tren, es proposa passar per 

sota la via del tren per la primera boca del pont damunt del riu. Donat que aquest espai és fàcilment 

inundable, s’hauria de protegir el pas amb una cadenat per ambdós costats i prohibir-hi la circulació cada 

vegada que es preveies crescudes del riu. 

 

  

 

F) Arribada al terme municipal de Montmeló: Un cop creuat el pas per sota el pont de la RENFE, s’hauria 

d’executar el mateix condicionament de camí de sauló fins arribar a la corba del terme municipal de 

Montmeló. 
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4. CONNEXIÓ ALTRES MUNICIPIS: 

La realització del trams previst en el projecte permet el desenvolupament del lligam amb la conca del riu Besòs i 

a la fi al terme municipal de Montmeló. 

 

5. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

5.1. Fases d’execució 

Les obres s’executaran per trams de voreres, estimant-ne que caldrà fer mes d’un tall d’obra per complir el 

termini. 

5.2. Afecció al trànsit 

No es preveu una afecció important, no obstant, aquest es queda parcialment afectat, llavors es preveurà un 

desviament eficaç del mateix amb la senyalització adequada de les obres i dels espais adients al desviament. 

 

6. PLA DE TREBALLS I TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució del treball serà d’uns 2 mesos i vindrà fixat d’acord amb el que estableixi l’Ajuntament de 

Parets del Vallès. 

 

7. FÓRMULA PER A LA REVISIÓ DE PREUS 

Com el termini d’execució de l’obra és inferior a 1 any, no es farà cap revisió de preus. 

 

8. PERÍODE DE GARANTIA 

S’estableix un període de garantia de dos anys a partir de la data de liquidació total de les obres. 

 

9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Les classificacions del contractista hauran de ser les següents: 

Grup A, Subgrup 4, Categoria A 

Grup G, Subgrup 5, Categoria A 

Grup I, Subgrup 1, Categoria C 

O en qualsevol cas les demanades al Plec de Clàusules Administratives Particulars de contractació de 

l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

 

10. PRESSUPOST 

El pressupost es troba detallat en document número 3 (Pressupost), del present projecte i es justifica els preus 

utilitzats per la realització del pressupost. 

El pressupost d’Execució Material és de VUITANTA DOS MIL VINT-I-CINC  EUROS AMB  VINT-I-QUATRE 
CENTIMS. (82.025,24 €). 

A aquest Pressupost d’Execució Material s’aplica un 13% en concepte de Despeses Generals, i un 6% en 

concepte de Benefici Industrial, i el 21% d’IVA per obtenir el Pressupost d’Execució per Contracte. 

D’aquesta manera, el Pressupost d’Execució per Contracte ascendeix a CENT DIVUIT MIL CENT VUIT EUROS 

AMB CATORZE CENTIMS, IVA inclòs (118.108,14 €). 

 

Barcelona, febrer del 2015. 

L’autor del projecte: 

 

 Miguel Mateos Rivera 
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1. Annex 1:Estudi de Seguretat i Salut 
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1.- MEMÒRIA 
 
1.1.- NORMATIVES APLICABLES 
 
. Ordre Circular 229/71 CV, de febrer de 1971, sobre normes provisionals sobre tanques de seguretat (en revisió).  
� "Nota informativa sobre el projecte i la construcció de barreres rígides de seguretat", publicada el maig de 1986. 
� Notes de servei de la Subdirecció General de Construcció i Explotació, del 30 de gener de 1989, 15 de gener i 18 
de juliol de 1990. 
 
1.2.- OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
Aquest estudi estableix durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a prevenció de riscos d’accidents i 
malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i 
les instal�lacions preceptives de higiene i benestar dels treballs. 
 
Els objectiu d’aquest treball són els següents: 
 
- Conèixer el projecte a construir i, definir la tecnologia adequada per a la realització tècnica de l’obra. 
- Analitzar totes les unitats d’obra contingudes al projecte a construir. 
- Definir tots els riscos que puguin aparèixer al llarg de la realització dels treballs. 
- Dissenyar les línies preventives a posar en pràctica, és a dir la protecció col�lectiva i equips de protecció individual 
a implantar durant tot el procés de construcció. 
- Divulgar la prevenció decidida per a aquesta obra, a través del seu corresponent Pla de Seguretat i Salut tots els 
que intervenen en el procés de construcció. 
- Crear un ambient de salut laboral a l’obra. 
- Definir les actuacions a seguir en el cas de que es produeixi l’accident. 
- Dissenyar una línia formativa per a prevenir els accidents. 
- Fer arribar la prevenció de riscos, a cada empresa subcontractista o autònoms que treballin en l’obra. 
- Dissenyar la metodologia necessària per a efectuar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els treballs de 
reparació, conservació i manteniment. 
 
1.3.- CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 
 
1.3.1.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
La descripció detallada de les obres que comprèn el present projecte es troba en el Document número 1: Memòria i 
Annexos. 
 
1.3.2.- PRESSUPOST DE LES OBRES 

 
El Pressupost d’Execució per Contracte ascendeix a CENT DIVUIT MIL CENT VUIT EUROS AMB CATORZE 
CENTIMS (118.108,14 €). (IVA inclòs) 
 
El PEC inclou el pressupost de la despesa en seguretat i salut. 
 
1.3.3.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució de l’obra és d’uns 2 mesos i vindrà fixat d’acord amb el que estableixi el Plec de Clàusules 
Administratives. 
 
1.3.4.- PERSONAL PREVIST 
 
Es preveu un nombre aproximat de 10 persones per a l’execució de l’obra. 
 
1.4.- PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla d’execució de l’obra es defineixen els 
següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra. 
 
Ferms i paviments 
• Maquinària de demolició 
• Maquinària d’estesa i compactació 
• Camions de trabuc 
• Pavimentadors 
• Regs 
• Eines manuals 
 
Demolicions i enderrocs 
• Maquinària de càrrega 
• Camions de trabuc 
• Compressors i martells pneumàtics 
• Eines manuals 
• Estructures de formigó fetes “in situ” 
• Encofrats 
• Acers 
• Formigoneres 
• Grues 
• Eines manuals 
• Pous, rases, etc. 
• Maquinària d’excavació 
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• Drenatges, sanejament i canalitzacions 
 

1.4.1.- ANÀLISIS I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS 
 
Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el Reial Decret 1627/1997 de 
24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció (article 5). 
 
El següent anàlisi i l’avaluació inicial de riscos, s’ha realitzat en base al projecte de l’obra, en conseqüència de la 
tecnologia decidida per a construir, que pot ser variada per cada Contractista adjudicatari en el seus Plans de 
Seguretat i Salut, quan ho adapti a la tecnologia de construcció que li sigui pròpia. En tot cas, els riscos aquí 
analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció col�lectiva necessària, els equips de protecció individual i la 
senyalització oportuna. 
 
El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la metodologia i concreció 
aconseguides per aquest treball. El plec de condicions tècniques i particulars, recull les condicions i qualitat que ha 
reunir la proposta que presenti en el seu moment a l’aprovació d’aquesta autoria de seguretat i salut. 
 
En la matèria d’identificació i avaluació dels riscos, se l’assigna la probabilitat amb la qual pot ocórrer. Les 
probabilitats s’han qualificat com: 
 
- Probabilitat baixa (B) 
- Probabilitat mitja (M) 
- Probabilitat alta (A) 
 
S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser: 
 
- Lleugerament danyós (LD) 
- Danyós (D) 
- Extremadament danyós (DE) 
 
En funció de la probabilitat i les conseqüències es qualifica el risc estimat: 
 
- Trivial (T) 
- Tolerable (TO) 
- Moderat (M) 
- Important (I) 
- Intolerable (IN) 
 
La qualificació s’assigna segons la següent taula: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar: 
 
- Protecció col�lectiva 
- Protecció individual 
 
Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis auxiliars a utilitzar, per la maquinària que 
intervé, per les instal�lacions de l’obra, per les instal�lacions provisionals de l’obra, pel manteniment posterior en el període de 
garantia, pels riscos de danys a tercers. 

 
1.4.2.- RISCOS CLASSIFICATS PER ACTIVITATS 
 

• Demolició de paviments. 
• Excavació de terres a màquina en rases. 
• Formigonat de ferms d’urbanització i obra civil. 
• Recepció de maquinària, mitjans auxiliars i muntatges. 
• Replens de terres en general. 
• Treballs en proximitat línies elèctriques. 
• Abocament directe de formigons mitjançant canaleta. 

 
1.4.3.- RISCOS PER OFICIS QUE INTERVENEN 
 

• Obres de paleta. 
 
1.4.4.- RISCOS PER MEDIS AUXILIARS A UTILITZAR 
 

• Escales de mà. 
 
1.4.5.- RISCOS CLASSIFICATS PER LA MAQUINÀRIA A INTERVENIR 
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• Camió de transport de materials. 
• Camió grua. 
• Camió cuba formigonera. 
• Compressor. 
• Serres per a paviments i lloses de formigó. 
• Estenedora pavimentadora d’aglomerats asfàltics. 
• Màquines eines elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i assimilables. 
• Martell pneumàtic – trencadors – foradadors. 
• Taula de serra circular per a fusta. 
• Picons mecànics per a compactació de terres. 
• Pistola automàtica clavament de claus. 
• Pistola grapadora. 
• Retroexcavadora amb equip de martell o trencador. 
• Rodet vibrant autopropulsat (compactació de ferms). 
• Foradador elèctric portàtil. 

 
1.4.6.- RISCOS PER LES INSTAL�LACIONS DE L’OBRA 
 

• Instal�lació elèctrica provisional de l’obra. 
 
1.4.7.- RISCOS DE LES INSTAL�LACIONS PROVISIONALS DE L’OBRA 
 

• Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les instal�lacions provisionals per als 
treballadors de mòduls prefabricats metàl�lics. 

 
Als riscos analitzats anteriorment, s’han d’afegir els d’incendi i d’explosió. Aquests riscos adquiriran especial 
rellevància quan en el traçat de l’obra hagi d’interferir amb instal�lacions de gas no elèctriques. Al Plec de 
Condicions Tècniques i Particulars, es donen les normes a complir pel Contractista adjudicatari al seu Pla de 
Seguretat i Salut, amb l’objectiu de posar-les en pràctica durant la realització de l’obra. 
 
1.4.8.- RISCOS PEL MANTENIMENT POSTERIOR DEL CONSTRUÏT 
 
Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, a causa de que el personal 
que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica pel seu treball. De manera general, es centraran 
en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i arribar els medis de protecció individual adequats. 
La prevenció per a aquests riscos són, com prevenció col�lectiva, la senyalització de la zona de treball, si és a la via 
pública. Com a mitjans de protecció més eficaços pel treballador ens podem remetre als medis de protecció 
individual com són els guants, els vestits impermeables, les mascaretes, els cascos, ... És important que la 
professionalitat dels treballadors sigui evident i que tinguin uns costums de treball que faran reduir els sinistres de 
forma important. 

 
1.4.9.- RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 
A causa de la localització de l’obra, a la proximitat de trànsit peatonal i rodat en la proximitat de l’obra. Deriven de la 
circulació dels vehicles d’excavació i transport de materials i de l’obertura de rases. 
Així mateix, els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i vehicles. 
 
1.5.- MITJANS PER A L’ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS 
 
1.5.1.- PROTECCIONS COL�LECTIVES A UTILITZAR EN L’OBRA 
 
De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que planteja la construcció de l’obra, es 
preveu utilitzar les contingudes al següent llistat: 
 
- En excavació i enderrocs 
. Barana de limitació i protecció. 
. Cinta de balisament. 
. Entibacions per a rases. 
. Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària. 
. Baranes. 
. Senyals de tràfic. 
. Senyals de seguretat. 
- En transport, abocament, estès i compactació 
. Tanques de limitació i protecció. 
. Barana de balisament. 
. Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària. 
. Senyals de tràfic. 
. Senyals de seguretat. 
. Regat de pistes. 
- En formigons 
. Il�luminació d’emergència. 
. Passadís de seguretat. 
. Barana de limitació i protecció. 
. Cinta de balisament. 
. Senyals de seguretat. 
. Baranes. 
- En riscos elèctrics 
. Interruptors diferencials. 
. Preses de terra. 
- En incendis 
. Extintors portàtils. 



 

 

 DOCUMENT NÚM. 1 – MEMÒRIA I ANNEXOS                    ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
 

Projecte constructiu per a l’adequació del camí fluvial del riu Tenes, del pont de la Man fins el límit del terme municipal de Montmeló. EXP. 2014-878             - Pàgina 5 de 38 - 

  

 
En les zones conflictives, hauran d’establir-se itineraris obligatoris pel personal. Hauran de senyalitzar les 
conduccions elèctriques, les del gas i les de l’aigua. Les rases, forats, desguassos, etc., s’hauran de protegir amb 
tanques o baranes i senyalitzar adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 metres, s’hauran d’estudiar 
les possibles alteracions del terreny abans de començar l’excavació. En tot cas, hauran d’instal�lar-se escales de 
mà cada 15 metres com a màxim. 
 
En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més sortint pugui quedar a 
menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent elèctric. En aquest cas serà necessari 
curtcircuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de 35 mil�límetres quadrats de secció 
mínima, connectada amb una pica ben humida. Si la línia té més de 25 KV l’aproximació màxima serà de 6 metres. 
Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures,esquerdes, erosions, eixamplaments, embalums, 
etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la seva correcció si procedís. 
 
1.5.2.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
De l’anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no s’han pogut resoldre amb la 
instal�lació de la protecció col�lectiva. Són riscos intrínsecs de les activitats individuals a realitzar pels treballadors i 
per la resta de persones que intervenen a l’obra. Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les contingudes al següent 
llistat: 
 
- Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants. 
- Peces reflectants. 
- Botes de seguretat de lona (classe III). 
- Botes de seguretat de cuir (classe III). 
- Botes impermeables a l’aigua i a la humitat. 
- Botes dielèctriques. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma. 
- Guants de soldador. 
- Guants dielèctrics. 
- Faixa contra les vibracions. 
- Cinturó de seguretat de subjecció. 
- Cinturó de seguretat de caiguda. 
- Cinturó antivibratori. 
- Armilla reflectant. 
- Màscara antipols. 
- Canellera contra les vibracions. 
- Ulleres contra impactes i antipols. 
- Protectors auditius. 
- Pantalla de seguretat per a soldador elèctric. 

- Polaines de soldador. 
- Maniguets de cuir. 
- Roba de treballs (granotes o bussos de cotó). 
- Davantals de cuir. 
- Ulleres per a soldadura autògena. 
 
1.5.3.- PREVENCIÓ ESPECÍFICA 
 
• Cops i atrapaments per demolicions 
 
El personal anirà equipat amb casc i roba de treball. El calçat serà especial, amb botes de cuir de mitja canya. 
S’utilitzaran guants per evitar lesions a les mans. S’utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets 
per tal d’evitar equilibris inestables, que puguin donar lloc a moviments inesperats. Es mantindran les distàncies a 
les demolicions en el moment de les mateixes, restringint l’accés a la zona si fos necessari. 
 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
 
Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d’evitar la presència de persones i evitar riscs. En els talls 
de compactació d’aglomerat i terres, es col�locaran cartells adossats a les màquines i portàtils, prohibint la 
presència de personal. Al front dels estenedors, segons l’avanç, es col�locaran cartells prohibint-ne la presència de 
personal en aquest front, per tal d’evitar atropellament per part dels camions que facin marxa enrere. 
 
En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i els treballs en 
calçades i vorades de la mateixa. El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants 
sempre que sigui necessari. 
 
• Col�lisions i bolcades de màquines i camions 
 
Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa vigent. Qualsevol 
senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de l'Obra o Organismes autònoms 
pertinents. Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i aparcaments. Els 
cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament. Quan la descàrrega de camions es 
faci a abocadors, hauran de col�locar-ne topalls. 
 
• Pols per circulació, vent, ... 
 
Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d’aigua. El personal que treballi 
en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 
 
• Atrapaments 
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Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius, prohibint quedar-se 
sota el radi d'acció de la màquina. Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, 
guants i calçat de seguretat. Els ganxos que s’utilitzin en els elements auxiliars d’elevació portaran sempre pestell 
de seguretat. Totes les instal�lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques protegides. 
 
• Caigudes a diferent nivell 
 
S’utilitzaran escales de mà amb dispositius antirrelliscants per l’accés a interiors d’excavacions, etc. 
Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de balisament. 
 
• Caigudes a mateix nivell 
 
El personal haurà d’utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. Per a la cruïlla de rases es 
disposaran passarel�les. Les màquines portaran en els accessos a cabines plaques antirrelliscants. En tots el 
treballs d’altura serà obligatori l’ús de cinturó de seguretat. 
 
• Caigudes d’objectes 
 
Tot el personal de l’obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda d’objectes i pugui haver o 
passar treballadors per nivells inferiors s’acotarà una zona a nivell de terra. Els aplecs de tubs a prop de les 
excavacions, rases, etc. Estaran calçats. 
 
En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la prohibició de circular o 
de quedar-se sota càrregues suspeses. Les plataformes de treball i cantells d’estructures al buit portaran baranes 
amb el seu corresponent sòcol. Si hi ha esllavissades en talussos, s’utilitzaran paranys amb malla metàl�lica. 
 
De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d’ordre i neteja. Quan el personal hagi de 
caminar per ferralla s’hauran d’habilitar passarel�les de fusta. 
 
• Electrocucions 
 
Els quadres elèctrics de distribució s’instal�laran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 mA) i presa de 
terra. Les màquines elèctriques de mà i la xarxa d’enllumenat aniran protegides amb interruptor diferencial d’alta 
sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de presa de terra. Els electricistes tindran a 
la seva disposició guants dielèctrics. 
 
• Èczemes, causticacions 
 
El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres, fossats, gunitat, etc., 
utilitzarà botes i d’aigua i guants. igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. Els 
encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 

 
• Projecció de partícules 
 
S’utilitzaran ulleres en els treballs següents: 
 
- En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores,etc. 
- Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa. 
- Al realitzar demolicions per tal d’evitar projeccions i cops als ulls. 
- Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 
 
• Cremades 
 
Els soldadors utilitzaran l'equip complet de protecció. Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran 
específicament davantal i guants. Els treballadors encarregats de l'estesa d'aglomerat utilitzaran calçat de seguretat 
que atenuï la calor que els arribi als peus. 
 
• Incendis - Explosions 
 
Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal�lacions, serveis del personal, 
disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de foc previsible. Els equips oxiacetilènics portaran incorporats 
vàlvules d'antirretrocés. 
 
• Vibracions, lumbàlgies 
 
Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els operaris de 
piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells trencadors, portaran cinturó 
antivibratori. 
 
• Punxades i talls 
 
Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els treballs amb els encofrats 
de fusta i en els de ferralla. 
 
• Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat 
 
Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, s'utilitzaran gàlibs en ambdós 
costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 
 
• Sorolls 
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Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll. Quan no sigui possible 
reduir o anul�lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions acústiques. 
 
• Ensorraments d'excavacions 
 
Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d'evitar ensorraments no es 
defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Correspon al Contractista la responsabilitat sobre 
les mesures necessàries a adoptar a fi i efecte de reduir el risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades 
per la Direcció Facultativa. 
 
• Intoxicacions per fums, pintures, etc. 
 
Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els operaris utilitzaran caretes. 
 
• Radiacions 
 
Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 
 
• Interferències amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres 
 
És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com casc i guants, augmentant les 
precaucions si dits treballs es realitzen en zona urbana i amb proximitat de línies elèctriques, intercalant pantalles si 
fos necessari al costat on pugui produir-se el contacte. 
 
Dites rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels ciutadans, acotant la zona 
de treball i aplecs de materials per tal d'evitar tot tipus de perill. 
 
1.6.- SENYALITZACIÓ DELS RISCOS 
 
La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una senyalització adequada. A 
continuació s’adjunta una relació de les més comuns segons la seva finalitat. 
 
1. - Senyalització dels riscos del treball 
 
Com complement de la protecció col�lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es decideix la utilització 
d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos existents a tots els que treballen a l’obra. El 
plec de condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat 
que s’ofereix a continuació, a mode informatiu. 
 
- Advertència risc elèctric 
- Advertència explosió 

- Banda d’advertència de perill 
- Prohibit el pas a vianants. 
 
2. - Senyalització vial 
 
Els treballs a realitzar, originen riscos importants per als treballadors de l’obra, per la presència o veïnat del trànsit 
rodat. En conseqüència, és necessari instal�lar l’oportuna senyalització vial, que organitzi la circulació de vehicles 
de la forma més segura possible. El perill de condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització . La 
senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a mode informatiu. 
 
- Con de balisament TB-6 
- Piquets de balisament. TB-7 
- Balisa de cantó dret. TB-8 
- Balisa de cantó esquerre. TB-9 
- Captafaros. TB-10. 
- Garlanda de plàstic TB-13 
- Llum ambre alternativament intermitent. TL-3 
- Línia de llums grogues fixades TL-7. 
- Cascada en línia de llums grogues TL-8. 
- (manual) Bandera roja. TM-1 
- Prioritat al sentit contrari. TR-5. 60 cm. 
- Entrada prohibida. TR-101. 60 cm. 
- Limitació d’amplada. TR-204. 60 cm. 
- Prohibit l’estacionament. TR-308. 60 cm. 
- Distància començament/fi de perill TS-800. 
- Triangular perill TP-15a*. 'ressalt' 60 cm. 
- Triangular perill TP-17. 'estretament de la calçada' 60 cm. 
- Triangular perill TP-18. 'obres' 60 cm. 
- Triangular perill TP-25. 'circulació 2 sentits' 60 cm. 
- Triangular perill TP-30. 'esglaó lateral' 60 cm. 
 
1.7.- FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 
 
La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treballs segur a utilitzar, són 
fonamentalment per a l’èxit de la prevenció. El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar a tot el 
personal al seu càrrec, de tal forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva 
activitat laboral, de les conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús correcte de les proteccions 
col�lectives i del dels equips de protecció individual necessaris per a la seva protecció. 
 
A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat i salut que hauran 
d'adoptar-se en el treball, així com de l’obligatorietat que tenen de complir-les. Abans de començar el treball haurà 
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de comprovar-se que cada operari coneix perfectament l'ús de les eines, útils i maquinària que se'l faciliti, i que les 
utilitza sense perill per si mateix i per les persones de l'entorn. En 
altre cas s'haurà de facilitar l'ensenyament i les normes necessàries per garantir el citat fi. 
 
1.7.1.- SERVEIS COMUNS 
 
Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats. El vestuari disposarà de caselles 
individuals amb clau, seients i calefacció. Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta 
per cada deu treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció. El menjador 
disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, escalfador de menjars, calefacció i un recipient 
per deixalles. Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 
 
1.7.2.- SERVEIS SANITARIS I PRIMERS AUXILIS 
 
• Reconeixement mèdic 
 
Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball, i que 
serà repetit en el període d'un any. S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la 
seva potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 
 
• Farmaciola 
 
Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
 
• Assistència a accidentats 
 
S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de traslladar-ne els 
accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. És molt convenient disposar a l’obra, i en lloc ben visible, d’una 
llista de telèfons i direccions dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid 
transport dels accidentats als centres d’assistència. 
 
1.8.- PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 
 
Es senyalitzaran els accessos a l’obra d’acord amb la normativa vigent. Es col�locaran cartells que prohibeixin 
l’entrada de persones i vehicles aliens. La presència de diferents equipaments municipals i les possibles afeccions 
dels seus accessos fa necessari preveure, al llarg del termini d’execució de l’obra, uns accessos independents i 
àmpliament senyalitzats per les persones. Aquests seran acordats amb els responsables de l’Ajuntament del 
Vallès. Tanmateix caldrà prevenir a tots els operaris de l’obra, especialment als conductors de vehicles, que hauran 
de prendre especial cura durant les entrades i sortides de les persones. 
 

1.9.- INSTAL�LACIONS PROVISIONALS I ÀREES AUXILIARS 
 
Segons el volum de treballadors previst, es defineixen a continuació les instal�lacions provisionals per a l’ús dels 
treballadors. Les instal�lacions provisionals pels treballadors s’allotjaran a l’interior de mòduls metàl�lics prefabricats, 
comercialitzats en xapa emparedada amb aïllant tèrmic i acústic. Es muntaran sobre una fonamentació lleugera de 
formigó o sobre la superfície existents si té la suficient solidesa salvaguardant la seva integritat. Tindran un aspecte 
senzill però digne. El plec de condicions i els amidaments aclareixin les característiques tècniques d’aquests 
mòduls. Han de retirar-se al finalitzar l’obra i hauran d’arreglar-se els possibles desperfectes que la seva ubicació 
hagi produït. 
 
Amb referència a les escomeses provisionals s’instal�laran les necessàries segons les condicions d’infraestructura 
que ofereix el lloc de treball per a les escomeses elèctrica, d’aigua potable i desguassos, no presenten problemes 
d’amidament per a la prevenció de riscos laborals. 
 
1.10.- SISTEMA PROJECTAT PER A LA PREVENCIÓ 
 
1.10.1.- SISTEMA DECIDIT PEL CONTROL DEL NIVELL DE SEGURETAT I SALUT, I DOCUMENTS DE 
NOMENAMENTS 
 
El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de recollir-lo exactament, segons les condicions contingudes 
al plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i salut. El sistema escollit, és el de “llistes de seguiment i 
control” per a ser complementades pels mitjans del Contractista adjudicatari i que es defineixen al Plec de 
condicions tècniques i particulars. 
 
La protecció col�lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució del pla d’obra previst i les llistes 
de seguiment i control esmentades al punt anterior. 
 
El control de lliurament d’equips de protecció individual es realitzarà: 
 
1° Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en un part de magatzem que es defineix al plec de condicions 
tècniques i particulars. 
 
2° Mitjançant la conservació en apilament, dels equips de protecció individual utilitzats, ja inservibles, fins que la 
Direcció Facultativa de Seguretat i Salut pugui amidar les quantitats rebutjables. 
 
Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta funció, el Contractista 
adjudicatari, formalitats recollides al plec de condicions tècniques i particulars i ser coneguts i aprovats per la 
Direcció Facultativa de Seguretat i Salut com parts integrants del Pla de Seguretat i Salut que com a mínim, són els 
continguts al següent llistat (això afectarà tant als contractistes com als subcontractistes): 
 
� Document de nomenament de l’Encarregat de seguretat. 
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� Document de nomenament del senyalista de maniobres. 
� Documents d’autorització del manejament de diverses màquines que així ho requereixin o que s’estableixi 
mitjançant el Plec de condicions tècniques i particulars. 
. Certificat mèdic que acrediti l’aptitud dels treballadors per als treballadors que van a realitzar. 
. Certificat que acrediti que els treballadors han rebut la formació necessària en matèries de prevenció, referent als 
treballs que van a realitzar i al tipus d’obra en la que van a intervenir i d’acord amb el que es cita a l’apartat 
següent. 
 
1.10.2.- PREVENCIÓ ASSISTÈNCIAL EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 
 
- Local farmaciola de primer auxilis 
 
Donada les característiques d’aquesta obra i la concentració de treballadors prevista, és necessari dotar-la d’un 
local farmaciola de primers auxilis, en el que es donen les primers atencions sanitàries als possibles accidentats. El 
contingut, característiques i ús queden definits pel plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i salut i en 
les literatures dels amidaments i pressupost. A més a més, al Pla de Seguretat i Salut que elabori el Contractista 
haurà de constar la ubicació, així com la dotació de dita farmaciola. 
 
- Medicina Preventiva 
 
El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzarà els reconeixements mèdics 
previs a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els preceptius de ser realitzats a l’any de la seva 
contractació. I així mateix, exigirà puntualment aquest compliment, a la resta de les empreses que sigui 
subcontractades per ell per a aquesta obra. Al plec de condicions tècniques i particulars s’expressen les obligacions 
empresarials en matèria d’accidents i assistència sanitària. 
 
- Evacuació d’accidentats 
 
L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està prevista mitjançant la contractació 
d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista adjudicatari definirà exactament, a través del seu Pla de Seguretat i 
Salut, tal i com es conté al plec de condicions tècniques i particulars. 
 
1.11.- PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  
 
 

E.S.S. Estudi de Seguretat i Salut     1.658,51 € 
 
 
Barcelona, febrero  del 2015. 

 

 

L’autor del projecte: 

                                

                                                               Miguel Mateos Rivera 
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2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS 
 
1.1.- OBJECTIUS 
 
El present Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut, és un document contractual d’aquesta 
obra que té per objecte: 
 
1º Exposar totes les obligacions del Contractista adjudicatari amb respecte a aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
2º Concretar la qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte. 
 
3º Exposar les normes preventives d’obligat compliment en determinats casos o exigir al Contractista adjudicatari 
que incorpori al seu Pla de Seguretat i Salut, aquelles que no són pròpies del seu sistema de construcció per a 
aquesta obra. 
 
4º Concretar la qualitat de la prevenció decidida pel manteniment posterior del construït. 
 
5º Definir el sistema d’avaluació de les alternatives o propostes fetes pel Pla de Seguretat i Salut, a la prevenció 
continguda a aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
6º Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la prevenció que es preveu utilitzar, amb la fi de garantir el seu 
èxit. 
 
7º Definir les formes d’efectuar el control de la posada en obra de la prevenció decidida i la seva administració. 
 
8º Establir un determinat programa formatiu en matèria de Seguretat i Salut, que serveixi per a implanta amb èxit la 
prevenció dissenyada. Tot això amb l’objectiu global d’aconseguir la realització d’aquesta obra, sense accidents ni 
malalties professionals, al complir els objectius fixats a la Memòria de Seguretat i Salut, que s’han d’entendre com 
transcrits a norma fonamental d’aquest document contractual. 
 
1.2.- LEGISLACIÓ APLICABLE A L’OBRA 
 
Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball, en l’execució de les obres 
s’establiran els principis que segueixen. En cas de diferència o discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i 
predominarà la més moderna sobre la més antiga. Són d’obligat compliment totes les disposicions que segueixen: 
 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre) (BOE 25-10-1997). 

 

• Reglament dels serveis de prevenció (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener). 
 

• Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre). 
 

• "Reglamento de Seguridad en las Máquinas" (Reial Decret 1495/1986, 25 de maig) (BOE 21-07-1986). 
 

• "Norma sobre Señalización de Seguridad en los centros locales de trabajo" (Reial Decret 1403/1986, 9 de 
maig) (BOE 08-07-1986). 

 

• Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-1980). 
 

• Reglament d'Aparells Elevadors per a Obres (O.M. 23-05-1977) (BOE 17-06-1977). 
 

• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes Tècniques Reglamentàries NT) 
(BOE 29-05-1974). 

 

• Reglamentació Electrotècnica per Baixa Tensió (Decret 2413/1972, 20 de setembre). Instruccions 
Complementàries (O.M. 31-10-1973). 

 

• Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 423/1971 de 11 de març) (BOE 16-03-1971). 
 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-71) (BOE 16-03-1971). 
 

• Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11-03-1971). 
 

• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-08-1970) (BOE 5/7/8/9-09-1970). 
 

• Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/1968, 28 de novembre). 
 

• Reglament dels Serveis Mèdics d'Empreses (O.M. 21-11-1959) (BOE 27-11-1959). 
 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (O.M. 
20-05-1952) (BOE 15-06-1952). 

 

• Conveni Col�lectiu Provincial de la Construcció. 
 

•  Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Higiene i Medicina del Treball, que puguin afectar als 
treballadors que realitzin l’obra, a tercers o al medi ambient. I totes aquelles Normes i Reglaments en vigor 
durant l’execució de les obres, que puguin no coincidir amb les vigents en el moment de la redacció de 
l’estudi. 
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1.3.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA ADJUDICATARI 
 
1º Complir i fer complir a l’obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent de l’Estat Espanyol i les seves 
Comunitats Autònomes, referida a la seguretat i salut en el treball i concordants, d’aplicació a l’obra. 
 
2º Elaborar en el menor termini possible i sempre abans de començar l’obra, un pla de seguretat complint amb 
l’articulat del Reial Decret 1627/1997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les 
obres de construcció. En dit pla es respectarà el nivell de prevenció definit als documents d’aquest Estudi de 
Seguretat i Salut per a aquesta obra. Requisit sense el que no podrà ser aprovat. 
 
3º Incorporar al Pla de Seguretat i Salut, el “pla d’execució de l’obra” que pensa seguir, incloent desglossades, les 
partides de seguretat amb la finalitat de poder realitzar-se a temps i de forma eficaç; per a això seguirà fidelment 
com model, el pla d’execució d’obra que es subministra en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
4º Presentar dit Pla de Seguretat i Salut, per a la seva aprovació, a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 
 
5º Notificar a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, amb quinze dies d’antelació, la data en la que pensa 
començar els treballs, amb la finalitat de poder programar les seves activitats i assistir a la signatura de l’acta de 
replanteig, doncs aquest document, és el que posa en vigència el contingut del Pla de Seguretat i Salut que 
s’aprovi. 
 
6º En el cas de que pogués existir alguna diferència entre els pressupostos de l’Estudi i el del Pla de Seguretat i 
Salut que presenti el Contractista adjudicatari, acordar les diferencies i donar-les la solució més oportuna, amb 
l’autoria de l’estudi de Seguretat i Salut abans de la signatura de l’acta de replanteig. 
 
7º Transmetre la prevenció convinguda al Pla de Seguretat i Salut aprovat, a tots els treballadors propis, 
subcontractistes i autònoms de l’obra i fer-les complir amb les condicions i prevenció en ell expressades. 
 
8º Lliurar a tots els treballadors de l’obra independentment de la seva afiliació empresarial principal, subcontractada 
o autònoma, els equips de protecció individual definits en aquest plec de condicions tècniques i particulars del Pla 
de Seguretat i Salut aprovat, per a que es puguin usar de forma immediata i eficaç. 
 
9º Muntar a temps totes les proteccions col�lectives definides al plec de condicions tècniques i particulars del Pla de 
Seguretat i Salut aprovat, segons el contingut al pla d’execució d’obra; mantenir-la en bon estat, canviar-la de 
posició i retirar-la, amb el coneixement de que s’ha dissenyat per a protegir a tot els treballadors de l’obra, 
independentment de la seva afiliació empresarial principal, subcontractistes o autònoms. 
 
10º Muntar a temps segons el contingut al pla d’execució d’obra, contingut al Pla de Seguretat i Salut aprovat: les 
“instal�lacions provisionals per als treballadors”. Mantenir-les en bon estat de confort i neteja; realitzar els canvis de 
posició necessaris, les reposicions del material fungible i la retirada definitiva, coneixedor, de que es defineixen i 

calculen aquestes instal�lacions, per a ser utilitzades per tots els treballadors de l’obra, independentment de la seva 
afiliació empresarial principal, subcontractistes o autònoms. 
 
11º Complir fidelment amb l’expressat al plec de condicions tècniques i particulars del Pla de Seguretat i Salut 
aprovat, en l’apartat: “accions a seguir en cas d’accident laboral”. 
 
12º Informar d’immediat dels accidents: lleus, greus, mortals o sense víctimes a la Direcció Facultativa de Seguretat 
i Salut, tal com queda definir a l’apartat “Accions a seguir en cas d’accident laboral”. 
 
13º Disposar en apilament d’obra, abans de ser necessària la seva utilització, tots els articles de prevenció 
continguts i definits en aquest Estudi de Seguretat i Salut, en les condicions que expressament s’especificaran dins 
d’aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut. 
 
14º Col�laborar amb la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, en la solució tècnic preventiva, dels possibles 
imprevistos del projecte o motivats pels canvis d’execució decidits sobre la marxa, durant l’execució de l’obra. 
 
15º Incloure al Pla de Seguretat i Salut que presentarà per a la seva aprovació, les mesures preventives 
implantades a la seva empresa i que són pròpies del seu sistema de construcció. Unides a les que subministrem 
per al muntatge de la protecció col�lectiva i equips, dins d’aquest plec de condicions tècniques i particulars, 
formaran un conjunt de normes específiques d’obligat compliment en l’obra. 
 
16º Composar al Pla de Seguretat i Salut, una declaració formal d’estar disposat a complir amb aquestes 
obligacions en particular i amb la prevenció i el seu nivell de qualitat, contingudes en aquest Estudi de Seguretat i 
Salut. Sense el compliment d’aquest requisit, no podrà ser atorgada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut. 
 
17º Composar al Pla de Seguretat i Salut l’anàlisi inicial dels riscos tal com exigeix la Llei 31 de 8 de novembre de 
Prevenció de Riscos Laborals, per a que sigui conegut per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 
 
18º Al llarg de l’execució de l’obra, realitzar i donar conta d’ell a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, l’anàlisi 
permanent de riscos al que com empresari està obligat per mandat de la Llei 31 de 8 de novembre de Prevenció de 
Riscos Laborals, amb la finalitat de conèixer-ho i prendre les decisions que siguin oportunes. 
 
1.4.- CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MITJANS DE PROTECCIÓ I SALUT 
 
1.4.1.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
1. - Condicions generals 
 
Com norma general, s’han escollit equips de protecció individual còmodes i operatius, per a evitar els rebuigs al seu 
ús per part dels treballadors. Com això es justifica, que el pressupost contempli qualitats que en cap moment poden 
ser rebaixades, doncs anirà en contra d’aquest objectiu general. Per l’exposa’t s’especifica com condició expressa 
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que: tots els “equips de protecció individual” utilitzables en aquesta obra, compliran les següents condicions 
generals: 
 
1º Tindran la marca "CE". Si no existís la marca "CE", al mercat, per a un determinat equip de protecció individual 
de tots els ressenyats i per a que aquesta autoria de Seguretat i Salut autoritzi el seu ús serà necessari: 
 
A. Que estiguin homologats "MT". 
B. Que estigui en possessió d’una homologació equivalent de qualsevol dels Estats Membres de la Unió Europea. 
C. Si no hagués la homologació descrita al punt anterior, seran admeses les homologacions equivalents dels Estats 
Units de Nord Amèrica. 
 
De no complir-se en cadena, cap dels suposats expressats, s’ha d’entendre que aquest equip de protecció 
individual està expressament prohibit per al seu ús a aquesta obra. 
 
2º Els equips de protecció individual, tenen autoritzat el seu ús durant el seu període de vigència. Arribant a la data 
de caducitat, es constituirà un apilament ordenat, que serà revisat per la Direcció Facultativa de Seguretat, per a 
que autoritzi la seva eliminació de l’obra. 
 
3º Tot equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà reemplaçat d’immediat, restant 
constància en l’oficina d’obra del motiu del canvi i el nom de l’empresa i de la persona que rep el nou equip de 
protecció individual, per a donar la màxima serietat possible a la utilització d’aquestes proteccions. Tanmateix, 
s’investigaran els abandons d’aquests equips de protecció, per a raonar amb el usuaris i fer-los veure la 
importància que realment tenen per a ells. 
 
4º Els equips de protecció individual, amb les condicions expressades, han estat valorats segons les fórmules de 
càlcul de consums d’equips de protecció individual, en coherència amb les manegats pel grup d’empreses 
SEOPAN, subministrats en al Manual per a Estudis i Plans de Seguretat i Salut Construcció del INSHT; per 
consegüent, s’entenen valorades totes les utilitzables pel personal i comandaments del contractista principal, 
subcontractistes i autònoms si els hagués. 
 
5º Si el Contractista adjudicatari varia la previsió de treballadors calculada a la memòria d’aquest Estudi de 
Seguretat i Salut, resta obligat a presentar al seu Pla de Seguretat i Salut els càlculs realitzats. Aquesta presentació 
tindrà un aspecte clar i semblant al que es subministra a la memòria esmentada. 
 
2. - Condicions específiques de cada equip 
 
A continuació s’especifiquen els equips de protecció individual que es preveu que s’han d’utilitzar a l’obra, junt amb 
les normes que s’han d’aplicar per a la seva utilització. 
 
Botes de PVC., impermeables 
 

Unitat de parell de botes de seguretat, fabricades en PVC o goma, de mitja canya. Comercialitzades en vàries 
talles; amb taló i empenya reforçat. Folrada en loneta de cotó resistent, amb plantilla contra el suor. Sola dentada 
contra els lliscaments. Amb marca CE, segons normes E.P.I. 
 
Serà obligació d’ús per a tots aquells treballadors que hagin de caminar o estar sobre sòls enfangats, mullats o 
inundats. També s’utilitzaran per idèntiques circumstàncies, en dies plujosos. L’àmbit d’obligació del seu ús és en 
tota l’extensió de l’obra, especialment amb sòl mullat, a les fases de moviment de terres, fabricació i execució de 
pastes hidràuliques: morters, formigons, etc. Els que estan obligats a la utilització de botes de PVC. impermeables 
són els maquinistes de moviment de terres, durant les fases enfangades o embassades, per a accedir o sortir de la 
màquina, peons especialistes d’excavació, peons empleats en la fabricació de pastes i morters, peonatge solt 
d’ajuda que hagin de realitzar el seu treball en l’ambient descrit, personal directiu, comandaments entremitjos, 
Direcció Facultativa i persones de visita, si han de caminar per terrenys enfangats, superfícies embassades o 
inundades. 
 
Botes de seguretat de "PVC", de mitja canya, amb plantilla contra els objectes punxants i puntera reforçada 
 
Unitat de botes de seguretat. Comercialitzades en vàries talles. Fabricades en clorur de polivinil o goma; de mitja 
canya, amb taló i empenya reforçats. Folrada en loneta resistent. Dotada de puntera i plantilla metàl�liques 
embotides en el "PVC", i amb plantilla contra la suor. Amb sola dentada contra els lliscaments. Amb marca CE, 
segons normes E.P.I. 
 
Serà obligació d’ús per a la realització de qualsevol treball amb l’existència del risc de trepitjades sobre objecte 
punxants o tallants en ambients humits, embassats o amb formigons frescos. L’àmbit d’obligació d’ús és tota la 
superfície de l’obra en fase de formigonat d’estructura i en temps plujós, en tots els treballs que impliquin caminar 
sobre fangs. 
 
Els que específicament estan obligats a la utilització de les botes de seguretat de PVC, o goma de mitja canya són 
els peons especialistes de formigonat, oficials, ajudants i peons que realitzin treballs en formigonat, oficials ajudants 
i peons que realitzin treballs de curat de formigó, tot el personal, encarregat, capatassos, personal d’amidaments, 
Direcció Facultativa i visites, que controlen “in situ” els treballs de formigonat o hagin de caminar sobre terrenys 
enfangats. 
 
Casc de seguretat classe "N" 
 
Unitat de casc de seguretat, classe "N", amb arnès d’adaptació de recolzament sobre el crani amb cintes tèxtils 
d’amortiment i contra la suor de la front frontal. Amb marca CE, segons normes E.P.I. Serà obligació d’ús per a tots. 
El casc s’ha convertit en símbol de la seguretat a les obres de construcció. Però això no significa que sigui 
obligatori el seu ús, de forma generalitzada, en tot tipus d’obres i en tots els talls. Donat que es tracta d’un equip 
pensat i dissenyat per a protegir el cap davant possibles cops per objectius mòbils o immòbils, serà obligat el seu 
ús en tota l’obra i en totes les obres. 
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Estan obligats a la utilització tot el personal en general contractat per l’Empresa Principal, pels subcontractistes i els 
autònoms si els hagués, tot el personal d’oficines sense exclusió, quan accedeixin als llocs de treballs, prefectura 
d’Obra i cadena de comandament de totes les empreses participants, Direcció Facultativa, representants i visitants 
convidats per la Propietat, qualsevol visita d’inspecció d’un organisme oficial o de representants de cases 
comercials per a la venda d’articles. 
 
Armilla reflectant 
 
Unitat d’armilla reflectant per a ser vist en llocs amb escassa il�luminació, format per: peto i esquena. Fabricat en 
teixits sintètics reflectants o catadiòptrics amb colors: blanc, groc o ataronjat. Ajustable a la cintura mitjançant unes 
cintes "Velkro". Serà obligació d’ús exclusivament per a la realització de treballs en llocs amb escassa il�luminació. 
Àmbit d’obligació d’ús en tota l’obra quan sigui necessari realitzar un treball amb escassa il�luminació, al que per 
falta de visió clara, existeixin riscos d’atropellament per màquines o vehicles. Estan obligats a la utilització de 
l’armilla reflectant els senyalistes, ajudants i peons que hagin de realitzar un treball en llocs que sigui recomanable 
la seva senyalització personal per a evitar accidents. 
 
Faixa de protecció contra les vibracions 
 
Unitat de faixa elàstica contra les vibracions de protecció de cintura i vèrtebres lumbars. Fabricada en diverses 
talles, per a protecció contra moviments vibratoris o oscil�latoris. Confeccionada amb material elàstic sintètic i 
lleuger; ajustable mitjançant tanques “velkro”. Amb marca CE., segons normes E.P.I. 
 
Serà obligació d’ús en la realització de treballs amb o sobre màquines que transmetin al cos vibracions, segons el 
contingut de l’“anàlisi de riscos” de la "memòria". 
 
L’àmbit d’obligació de la seva utilització serà tota l’obra. Estan obligats a la utilització de faixa de protecció contra 
les vibracions els peons especialistes que maneguin martells neumàtics, conductors de les màquines per al 
moviment de terres, conductors dels motovolquets autopropulsats (dúmpers). 
 
Ulleres de seguretat contra la pols i els impactes 
 
Unitat d’ulleres de seguretat antiimpactes als ulls. Fabricades amb muntura de vinil, pantalla exterior de 
policarbonat, pantalla interior contra xocs i cambra d’aire entre les dues pantalles. Model panoràmic, ajustable al 
cap mitjançant bandes elàstiques tèxtils contra les al�lèrgies. Amb marca CE, segons normes E.P.I. 
 
Serà obligació d’ús en la realització de tots els treballs amb riscos de projecció o arrancada de partícules, 
ressenyats dins de l’”anàlisi de riscos” de la “memòria”. L’àmbit d’obligació de la seva utilització abraçarà qualsevol 
punt de l’obra en el que es treballi produint o arrencant partícules. Estan obligats a l’ús d’ulleres de seguretat contra 
el pols i els impactes els peons i peons especialistes, que maneguin serres circulars en via seca, fregadores, 
foradadors, pistola fixa claus, lligadores i pistoles clava claus, així com els que maneguen martells neumàtics, i en 

general, tot treballador que a judici de l’”Encarregat de Seguretat" o del "Coordinador de Seguretat i Salut", estigui 
subjecte al risc de rebre partícules projectades als ulls. 
 
Guants de cuir flor i loneta 
 
Unitat de parell de guants fabricats en cuir flor a la part anterior de palma i dits de la mà, dors de loneta de cotó, 
comercialitzats en diferents talles. Ajustables al canell de les mans mitjançant bandes extensibles ocultes. Amb 
marca CE, segons normes E.P.I. 
 
Serà obligació d’ús en tots els treballs de manejament d’eines manuals: pics, pales, en tots els treballs de 
manejament i manipulació de materials, manejament de sogues o cordes de control segur de càrregues en 
suspensió a ganxo i en tots els treballs assimilables per analogia als esmentats. L’àmbit d’obligació de la seva 
utilització s’estén en tot el recinte de l’obra. Estan obligat a la utilització dels guants de cuir flor i loneta els peons en 
general, peons especialistes de muntatge d’encofrats, oficials encofradors, ferrallistes i personal assimilable per 
analogia de riscos a les mans als esmentats. 
 
Màscara de paper filtrant contra la pols 
 
Unitat de màscara simple, fabricada en paper filtro antipols, per retenció mecànica simple. Dotada de bandes 
elàstiques de subjecció al cap i adaptador d’alumini protegir per a la cara. Amb marca CE, segons normes E.P.I. 
Serà obligació d’ús en qualsevol treball amb producció de pols o realitzat en llocs amb concentració de pols. 
 
L’àmbit d’obligació d’ús és tot el recinte de l’obra en el que existeixin atmosferes saturades de pols. Estan obligats a 
la utilització de màscara de paper filtrant contra la pols els oficials, ajudants i peons que maneguin alguna de les 
següents eines: fregadora, serra circular per a totxo en via seca, martell neumàtic, direcció d’obra, comandaments i 
visites si penetren en atmosferes amb pols. 
 
Canelleres de protecció contra les vibracions 
 
Unitat de parell de canelleres elàstiques de protecció contra les vibracions. Fabricades en material sintètic elàstic 
antial�lèrgic, ajustable mitjançant tires "Velkro". Amb marca CE, segons normes E.P.I. Serà obligació del seu ús en 
els llocs en els que se maneguen eines o màquines eina, amb producció i vibracions transmeses a l’usuari. 
 
L’àmbit d’obligació de la seva utilització serà en tota l’obra. Estan obligats a la utilització de canelleres de protecció 
contra les vibracions, els oficials, ajudants i peons que maneguen, vibradors, motovolquet autotransportat, 
(dúmper), radial per a obertura de frecs, martells neumàtics i serres circulars per a fusta o totxo. 
 
Sabates de seguretat fabricades en cuir, amb puntera reforçada i plantilla contra els objectes punxants 
 
Unitat de parell de sabates de seguretat contra riscos als peus. Fabricats en cuir. Comercialitzats en diferents talles: 
amb el taló capitonat i dotats amb plantilla antiobjectes punxants i puntera metàl�lica ambdues aïllades; amb sola 
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dentada contra els lliscaments, resistent a l’abrasió. Amb marca CE, segons normes E.P.I. Serà obligació d’ús per a 
tots els comandaments de l’obra i la resta de treballadors quan no hagin de fer servir altre tipus de calçat especial. 
 
L’àmbit d’obligació de la seva utilització s’estendrà en tota l’obra. Estan obligats la utilització se sabates de 
seguretat fabricat en cuir, amb puntera reforçada i plantilla contra els objectes punxants els encarregats, 
capatassos, especialistes i peons (quan no hagin de fer servir altre tipus de calçat especial), Direcció Facultativa, 
membres de propietat, aliens als membres de la Direcció Facultativa, comandaments de les empreses participants, 
Cap d’Obra, Ajudants del Cap d’Obra, Auxiliars tècnics de l’obra, visites d’inspecció de qualsevol tipus. 
 
1.4.2.- MITJANS DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 
 
1-Condicions generals 
 
A la memòria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, s’han definit els mitjans de protecció col�lectiva. El Contractista 
adjudicatari és el responsable de que a l’obra, compleixin tots ells, amb les següents condicions generals: 
 
1º La protecció col�lectiva d’aquesta obra, ha estat dissenyada al Plànols de Seguretat i Salut. El Pla de Seguretat i 
Salut els respectarà fi de dignament, excepte si existís una proposta diferent prèviament aprovada. 
 
2º Les possibles propostes alternatives que es presenten al Pla de Seguretat i Salut, requereixen per a poder ser 
aprovades, justificació raonada i una representació tècnica de qualitat en forma de plànols d’execució d’obra. 
 
3º Les proteccions col�lectives d’aquesta obra, estaran en apilament disponible per a ús immediat, dos dies abans 
de la data decidida per al seu muntatge, segons el previst al Pla d’execució d’obra. 
 
4º Seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d’ús reconeguda, o si així s’especifica al seu 
apartat corresponent dins d’aquest “plec de condicions tècniques i particulars de Seguretat i Salut”. Idèntic principi 
al descrit, s’aplicarà als components de fusta. 
 
5º Abans de ser necessari el seu ús, estaran en apilament real a l’obra amb les condicions idònies 
d’emmagatzemament per a la seva bona conservació. Seran examinades per la Direcció Facultativa de Seguretat i 
Salut, per a comprovar si la seva qualitat es correspon amb la definida en aquest Estudi de Seguretat i Salut o amb 
la del Pla de Seguretat i Salut que arribi a aprovar-se. 
 
6º Seran instal�lades prèviament a l’inici de qualsevol treball que requereixi el seu muntatge. Resta prohibida la 
iniciació d’un treball o activitat que requereixi protecció col�lectiva, fins que aquesta estigui muntada per complet en 
l’àmbit del risc que neutralitza o elimina. 
 
7º El Contractista adjudicatari, queda obligat a incloure i subministrar al seu “Pla d’execució d’obra”, la data de 
muntatge, manteniment, canvi d’ubicació i retirada de cadascuna de les proteccions col�lectives que es contenen a 

aquest Estudi de Seguretat i Salut, seguint l’esquema del pla d’execució d’obra que subministrarà inclòs als 
documents tècnics esmentats. 
 
8º Serà desmuntada d’immediat, tota protecció col�lectiva en ús en la que s’apreciïn deterioraments amb minva 
efectiva de la seva qualitat real. Es substituirà a continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la 
protecció col�lectiva una vegada resolt el problema. Entre tant es realitza aquesta operació, es suspendran els 
treballs protegits pel tram deteriorat i s’aïllarà eficaçment la zona per a evitar accidents. Aquestes operacions 
restaran protegides mitjançant l’ús d’equips de protecció individual. 
 
9º Durant la realització de l’obra, pot ser necessari variar el mode o la disposició de la instal�lació de la protecció 
col�lectiva prevista al Pla de Seguretat i Salut aprovat. Si això ocorre, la nova situació serà definida als plànols de 
seguretat i salut, per concretar exactament la nova disposició o forma de muntatge. Aquests Plànols hauran de ser 
aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 
 
10º Les proteccions col�lectives projectades en aquest treball, estan destinades a la protecció dels riscos de tots els 
treballadors i visitants de l’obra; és a dir: treballadors de l’empresa principal, els de les empreses subcontractistes, 
empreses col�laboradores, treballadors autònoms i visites dels tècnics de direcció d’obra o de la Propietat, així com 
visites de les inspeccions d’organismes oficials o de convidats per diverses causes. 
 
11º El Contractista adjudicatari, en virtut de la legislació vigent, està obligat al muntatge, manteniment en bon estat i 
retirada de la protecció col�lectiva pels seus medis o mitjançant subcontractació, responent davant la Propietat de 
l’obra, segons les clàusules sancionadores del contracte d’adjudicació d’obra i del plec de condicions tècniques i 
particulars del projecte. 
 
12º El muntatge i ús correcte de la protecció col�lectiva definida en aquest Estudi de Seguretat i Salut, és preferible 
a l’ús d’equips de protecció individual per a defendre’ls d’idèntic risc; en conseqüència, no s’admetrà el canvi d’ús 
de protecció col�lectiva pel d’equips de protecció individual. 
 
13º El Contractista adjudicatari, queda obligat a conservar en la posició d’ús prevista i muntada, les proteccions 
col�lectives que fallen per qualsevol causa, fins que es realitzi la investigació amb l’assistència expressa de la 
Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. En cas de fallada per accident de persona o persones, es procedirà 
segons les normes legals vigents, avisant a més a més sense demora, immediatament, desprès d’ocórrer els fets, a 
la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 
 
2. - Instal�lació i ús de les proteccions col�lectives 
 
Dins l’apartat corresponent de cada protecció col�lectiva, que s’inclouen als diversos apartats del text següent, 
s’especifiquen les condicions tècniques d’instal�lació i ús, junt amb la seva qualitat, definició tècnica de la unitat i les 
normes d’obligat compliment que s’han creat per a que siguin complides pels treballadors que han de muntar-les, 
mantenir-les, canviar-les de posició i retirar-les. El Contractista adjudicatari, recollirà obligatòriament al seu “Pla de 
Seguretat i Salut”, les condiciones tècniques i demés especificacions esmentades a l’apartat anterior. Si el Pla de 
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Seguretat i Salut presenta alternatives a aquestes previsions, ho farà amb idèntica composició i format, per a 
facilitar la seva comprensió i en el seu cas, la seva aprovació. 
 
3. - Proteccions col�lectives i normes d’instal�lació 
 
- Detector mesurador tubular de gasos “Dragër” o similar 
 
Serà d’ús obligatori sempre que existeixi sospites de l’existència de gasos tòxics en l’obra o de falta de la 
concentració suficient d’oxigen al seu interior. Això s’haurà de concretar al Pla de Seguretat que presenti el 
Contractista adjudicatari quan entre les interferències de l’obra (clavegueram, etc.) o per les característiques del 
seu traçat, es sospiti de l’existència d’algun gas tòxic o de la falta de concentració suficient d’oxigen en l’ambient de 
treball. 
 
També hauran de realitzar-se deteccions prèvies en el cas de que poguessin existir emanacions de gasos 
inflamables o explosius (canalització de gas natural), encara que l’actuació sobre aquestes interferències haurà de 
realitzar-se sempre sota la supervisió i el control de la companyia propietària de les mateixes. El contractista 
adjudicatari de l’obra, contractarà els serveis d’un tècnic especialista en amidament de gasos amb els aparells 
calibrats oportuns, que amidarà i dictaminarà el compost químic o gasos resultants, valorant les seves 
concentracions i emetent l’informe corresponent en funció de dits resultats. Dit informe amb les recomanacions de 
prevenció específica que redacti, serà presentat a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 
 
- Extintors d’incendis 
 
Es disposarà d’extintors contra incendis en tots els treballs en els que existeixi un risc evident d’incendi. En concret, 
sempre que es realitzin operacions de soldadura, de qualsevol tipus; i sempre que es realitzin treballs a les 
proximitats de conduccions de gas, encara que, en aquests casos, les normes d’actuació hauran d’estar marcades 
per la companyia subministradora o propietària corresponent. Els extintors que s’instal�lin seran nous, a estrenar. El 
tipus d’extintor que s’instal�li per a l’obra civil es decidirà en funció del tipus de combustible de que es tracti a cada 
cas, encara que, en principi es recomana que siguin de pols polivalent de 12 kg de càrrega. 
 
A l’interior del node de potència s’instal�larà un extintor fix, que, segons el Plec de Prescripcions Tècniques del 
Projecte, serà de CO2, de 5 Kg de càrrega. A més a més, s’instal�laran extintors al següents llocs de l’obra, quan 
aquests existeixin: 
 
- Vestuari i lavabo del personal de l’obra (d’aigua polvoritzada). 
- Menjador del personal de l’obra (d’aigua polvoritzada). 
- Local de primers auxilis (d’aigua polvoritzada). 
- Oficines de l’obra, d’empresa principal o subcontractada (d’aigua polvoritzada o de CO2). 
- Magatzems amb productes o materials inflamables (de pols o de CO2). 
- Quadre general elèctric (de CO2). 
- Quadres de màquines fixes d’obra (de CO2). 

- Magatzems de material i tallers (segons el tipus de material). 
- Apilaments especials amb risc d’incendi (segons el tipus de material). 
 
Els extintors seran revisats i retimbrats segons el manteniment oportú recomanat pel seu fabricant, que haurà de 
concertar el contractista principal de l’obra amb una empresa especialitzada. Les Normes de seguretat per a la 
instal�lació i ús dels extintors d’incendis seran: 
 
1º S’instal�laran sobre patilles de penjar o sobre carro, segons les necessitats d’extinció previstos. 
2º En qualsevol cas, sobre la vertical del lloc on es situï l’extintor i en tamany gran, s’instal�larà un senyal 
normalitzat amb la paraula "EXTINTOR". 
3º L’accés als extintors romandrà lliure d’obstacles en tot moment. 
4º En l’obra o locals corresponents, s’ensinistrarà a un número suficient de persones per al seu correcte ús, en cas 
d’incendi. 
 
- Interruptors diferencials de 30 mil�liampers 
 
Els interruptors seran nous, a estrenar. Seran interruptors diferencials de 30 mil�liampers comercialitzats, per a la 
xarxa d’enllumenat; instal�lat al quadre general elèctric de l’obra, en combinació amb la xarxa elèctrica general de 
presa de terra de l’obra. S’instal�laran al quadre general d’obra, de connexió per a il�luminació elèctrica de l’obra i 
als punts assenyalats al plànol. Es revisaran diàriament, utilitzant per a això el botó de prova corresponent, 
procedint-se a la seva substitució immediata en cas d’avaria. Diàriament es comprovarà que no han estat puntejats 
i, en cas afirmatiu, s’eliminarà el pont i s’investigarà qui és el seu autor, amb la fi d’explicar-li el perillós de la seva 
acció i conèixer els motius que el van portar a ella, amb la finalitat de corregir-los. 
 
- Interruptor diferencial de 300 mil�liampers, calibrat selectiu 
 
Els interruptors seran nous, a estrenar. Seran interruptors diferencials de 300 mil�liampers comercialitzats, per a la 
xarxa de força; especialment calibrat selectiu, ajustat per a entrar en funcionament abans que ho faci el del quadre 
general elèctric de l’obra, amb el que està en combinació juntament amb la xarxa elèctrica general de presa de 
terra de l’obra. S’instal�laran en els quadres secundaris de connexió per a força i en els punts assenyalats al plànol. 
Es revisaran diàriament, utilitzant per a això el botó de prova corresponent, procedint-ne a la seva substitució 
immediata en cas d’avaria. Diàriament es comprovarà que no han estat pontejats en cas afirmatiu, s’eliminarà el 
pont i s’investigarà qui és el seu autor, amb la finalitat d’explicar-li el perillós de la seva acció i conèixer les causes 
que el van portar a això, amb la finalitat de corregint-les. 
 
- Connexions elèctriques de seguretat 
 
Totes les connexions elèctriques de seguretat s’efectuaran mitjançant connectors o empalmadores estanques 
d’intempèrie normalitzats. També s’acceptaran aquells empalmes directes o fils, per tal que quedin protegits de 
forma totalment estanca, mitjançant l’ús de fundes termoretràctils aïllants o amb cinta aïllant d’auto fosa en una sola 
peça, per auto contacte. 
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- Passarel�les de seguretat de fusta amb baranes de fusta per a rases 
 
S’han dissenyat per a que serveixin de comunicació entre dos punts separats per un obstacle que s’ha de salvar. 
S’han previst sensiblement horitzontals o per a ser inclinades en el seu cas, un màxim sobre l’horitzontal de 30º. 
Per a inclinacions superiors s’utilitzaran escales de seguretat de tipus convencional a base de graons de petjada i 
contrapetjada. El material a utilitzar serà nou, a estrenar. S’utilitzaran, preferentment, passarel�les prefabricades, 
metàl�liques, amb la garantia de resistència del fabricant, sempre que no sigui possible altre tipus d’homologació o 
certificació. En cas de construir-les "in situ", es compliran les següents especificacions: 
 
- El material a utilitzar és la fusta de pi. 
 
- La fusta s’unirà mitjançant clavaó, previ encolat, amb “cola blanca”, per a garantir una millor immobilització. 
 
- A cada extrem de recolzament del terreny, es muntarà un ancoratge efectiu, mitjançant l’ús de rodons d’acer 
corrugat, passant a través de la plataforma de la passarel�la i doblats sobre la fusta, per a garantir la immobilitat. 
Els rodons doblats no produiran ressalts. 
 
- Els ancoratges estaran formats per rodons d’acer corrugat amb un diàmetre de 8 mm, i una longitud d’1,5 m, per a 
clavar al terreny. Uns dels seus extrems estarà tallat en biaix per a facilitar la seva clavada a cop de maça. 
 
- Les baranes estaran formades per peus drets per collat tipus fuster comercialitzats pintats anticorrosiu, subjectes 
al costat dels taulons mitjançant l’accionament dels arbres d’immobilització. Passamans, format per tubs metàl�lics 
comercialitzats. 
 
- Barra intermitja, formada per tubs metàl�lics comercialitzats. 
 
- Tots els components estaran pintats a franges grogues i negres alternatives de senyalització. El Contractista 
establirà, al seu Pla de Seguretat, un procediment per al manteniment permanent d’aquesta protecció. 
 
1.4.3.- MITJANS AUXILIARS, MÀQUINES I EQUIPS 
 
Es prohibeix el muntatge dels medis auxiliars, màquines i equips, de forma parcial; és a dir, ometent l’ús d’algun o 
varis dels components amb els que es comercialitzen per a la seva funció. L’ús, muntatge i conservació dels medis 
auxiliars, màquines i equips, es farà seguint estrictament les condicions de muntatge i utilització segura, 
contingudes al manual d’ús editar pel seu fabricant. 
 
Tots els medis auxiliars, màquines i equips a utilitzar en aquesta obra, tindran incorporats el seus propis dispositius 
de seguretat exigibles per aplicació de la legislació vigent. Es prohibeix expressament la introducció al recinte de 
l’obra, de medis auxiliars, màquines i equips que no compleixin la condició anterior. Si el mercat dels medis 
auxiliars, màquines i equips, ofereix productes amb la marca "CE", el Contractista adjudicatari, al moment d’efectuar 

l’estudi per a presentació de l’oferta d’execució de l’obra, els ha de tenir presents i intentar incloure’ls, per que són 
per si mateixos, més segurs que els que no la posseeixin. 
 
1.4.4.- SENYALITZACIÓ DE L’OBRA 
 
1-Senyalització de riscos en el treball 
 
Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d’abril del 1997, que no es reprodueix 
per economia documental. Desenvolupa els preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball segons 
la Llei 31 de 8 de novembre del 1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
A les “literatures” dels amidaments i pressupost, s’especifiquen: el tipus, model, tamany i material de cadascun dels 
senyals previstos per a ser utilitzats en l’obra. Aquests textos han de tenir-se per transcrits a aquest plec de 
condicions tècniques i particulars, com normes d’obligat compliment. 
 
Seran noves i amb la finalitat d’economitzar costos s’escullen i valoren els models adhesius en tres tamanys 
comercialitzats: petit, mitjà i gran. Senyal de riscos al treball normalitzada segons el Reial Decret 485 del 1977 de 
14 d’abril. Con la finalitat de no augmentar innecessàriament el text d’aquest Plec de Condicions de Seguretat i 
Salut, s’han de tenir per transcrites en ell, les literatures dels amidaments referents a la senyalització de riscos en el 
treball. La seva reiteració és innecessària. 
 
2. - Normes per al muntatge dels senyals 
 
1º Els senyals s’ubicaran segons el descrit als plànols. 
 
2º Al Pla de Seguretat que redacti el Contractista es preveurà la mobilitat dels senyals, en funció de l’evolució de 
l’obra. 
 
3º Els senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, recomanació o informació que anuncien sigui 
innecessari i no convingui per qualsevol causa la seva retirada. 
 
4º S’instal�laran als llocs i a les distàncies que s’indiquen als plànols específics de senyalització. 
 
5º Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que garanteixi la seva eficàcia. 
 
3. - Normes per als muntadors de la senyalització d’obra 
 
Es donaran instruccions concretes als muntadors dels senyals, per a que puguin realitzar el muntatge amb absoluta 
eficàcia. En cas de que aquesta operació comporti riscos, se’ls dotarà dels equips necessaris per a evitar possibles 
accidents. Se’ls farà signar un rebut de recepció, tant de les instruccions com dels equips, que restarà arxivat a 
disposició de la Direcció Facultativa de Seguretat i en el seu cas, de l’Autoritat Laboral. 
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4. - Senyalització vial 
 
Aquesta senyalització complirà amb el nou “Codi de la Circulació” i amb el contingut de la “Norma de carreteres 8.3-
IC, senyalització, balisament, defensa, neteja i acabament d’obres fixes fora de poblat” promulgada pel “MOPU”, 
que no es reprodueixen per economia documental. Encara que la norma 8.3-IC està prevista per a obres fora de 
poblat, a aquest Plec s’assumeix la tipologia dels senyals recollides en ella per a les ores objecte del present 
Projecte. A les “literatures” dels amidaments i pressupost, s’especificaran: el tipus, model, tamany i material de 
cadascun dels senyals previstos per a ser utilitzats en l’obra. Aquests textos s’han de tenir per transcrits a aquest 
plec de condicions tècniques i particulars com característiques d’obligat compliment. 
 
5. - Normes pel muntatge dels senyals 
 
1º No s’instal�laran en els passeigs o voreres, doncs això constituiria un obstacle fix temporal per a la circulació. 
 
2º Queda prohibit immobilitzar-les amb pedres apilades o amb materials solts, s’instal�laran sobre els peus drets 
metàl�lics i trípodes que els que són propis. 
 
3º Els senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, recomanació o informació que anuncien sigui 
innecessari i no convingui per qualsevol causa la seva retirada. 
 
4º S’instal�laran als llocs i a les distàncies que s’indiquen als plànols específics de senyalització vial. 
 
5º Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que garanteixi l’eficàcia de la 
senyalització vial instal�lada en aquesta obra. 
 
6º En qualsevol cas i malgrat el previst als plànols de senyalització vial, es tindran en compte els comentaris i 
possibles recomanacions que facin les autoritats municipals al llarg de la realització de l’obra. 
 
1.4.5.- INSTAL�LACIONS PROVISIONALS I ÀREES AUXILIARS 
 
1-Condicions generals 
 
Aquests serveis resten resolts mitjançant la instal�lació de mòduls metàl�lics prefabricats comercialitzats en xapa 
emparedada amb aïllament tèrmic i acústic, muntats sobre soleres lleugeres de formigó que garantiran la seva 
estabilitat i bon anivellament. Els plànols i les “literatures” i contingut dels amidaments, aclareixen les 
característiques tècniques que han de reunir aquests mòduls, la seva ubicació i instal�lació. Es considera unitat 
d’obra de seguretat, la seva recepció, instal�lació, manteniment, retirada i demolició de la solera de cimentació. 
 

No obstant en aquesta obra no seran necessàries aquestes instal�lacions per a personal administratiu i si per a 
l’apilament de materials, maquinàries i vestuaris. En el cas de ser necessaris estaran disposats segons el detall 
dels plànols d’aquest Estudi de Seguretat i Salut i reuniran les següents característiques: 
 
2. - Obra civil 
 
- Cimentació de formigó en massa de 150 Kg., de ciment "pòrtland". 
 
- Mòduls metàl�lics comercialitzats en xapa metàl�lica aïllant pintada contra la corrosió, en les opcions de compra o 
de lloguer mensual. S’han previst en l’opció de lloguer mensual, contenint la distribució i instal�lacions necessàries 
expressades al quadre informatiu. Dotats de la fusteria metàl�lica necessària per a la seva ventilació, amb cristalls 
simples a les finestres, que a l’hora, estaran dotades amb fulls practicables de corredora sobre guies metàl�liques, 
tancades mitjançant tanques de pressió per mordassa simple. 
 
- Fusteria i portes de pas formades per cèrcols directes per a mampara i fulls de pas de fusta, sobre quatre perns 
metàl�lics. Els fulls de pas de les comunes i dutxes, seran de les de tipus esquinçat a 50 cm, sobre el paviment, 
amb tanca de maneta i mallerenga. Les portes d’accés tindran pany a clau. 
 
3. - Instal�lacions 
 
- Mòduls dotats d’instal�lació, de fontaneria per a aigua calenta i freda i desguassos, amb les oportunes aixetes, 
claveguerons, desguassos, aparells sanitaris i dutxes, calculades al quadre informatiu. Totes les conduccions seran 
previstes en "PVC". - També disposen d’Instal�lació Elèctrica que partint des del quadre de distribució, dotat dels 
interruptors magnetotèrmics i diferencial de 30 mA; distribuïda amb màniga contra la humitat, dotada de fil de presa 
de terra. Es calcula un endoll per a cada dos lavabos. 
 
4. - Escomeses 
 
Es realitzaran als punts disponibles més propers del lloc de treball, donat que compte amb aquests serveis. Les 
condicions tècniques i econòmiques considerades en aquest Estudi de Seguretat i Salut, són les mateixes que les 
assenyalades per a l’ús d’aquests serveis al Plec de Condicions Tècniques i Particulars del projecte de l’obra o del 
contracte d’adjudicació. 
 
El subministrament d’energia elèctrica al començament de l’obra i abans de que es realitzi l’oportuna escomesa 
elèctrica de l’obra, es realitzarà mitjançant la posada en funcionament d’un grup electrogen generador trifàsic, 
accionat per un motor de gasoil. Se’l considera un mitjà auxiliar necessari per a l’execució de l’obra, 
conseqüentment no es valora al pressupost de seguretat. L’escomesa d’aigua potable, es realitzarà a la canonada 
de subministrament especial per a l’obra, que té idèntic tractament econòmic que el descrit al punt anterior. 
 
1.4.6.- MANTENIMENT POSTERIOR DEL CONSTRUÏT 
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Les condicions tècniques que han de complir les proteccions decidides per al manteniment posterior del construït ja 
especificats a la memòria seran els mateixos que les descrites a les proteccions de l’obra. 
 
1.5.- NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT PER A LA PREVENCIÓ GENERAL DE RISCOS 
 
1.5.1.- PER OFICIS QUE INTERVENEN 
 
1- Ofici de Paleta 
 
Les condicions prèvies que ha de reunir el tall són: 
 
- Mantenir els buits existents al sòl protegits en prevenció de caigudes. 
 
- Els petits buits per a instal�lacions es destaparan per al seu aplomat, una vegada realitzada aquesta operació 
s’executarà el tancament definitiu del buit, en prevenció de riscos per absència de proteccions. 
 
- Els buits estaran constantment protegits, les proteccions deteriorades es repararan immediatament o es 
substituiran per altres en bon estat. 
 
- On existeixi perill de caiguda d’alçada, instal�lar les senyalitzacions de “PERILL DE CAIGUDA DES D’ALÇADA" i " 
OBLIGATORI UTILITZAR CINTURÓ DE SEGURETAT", marcar als plànols la posició dels senyals. 
 
- Il�luminar convenientment totes les zones a les que s’hagi de treballar, si s’ha d’utilitzar portàtils, estaran 
alimentats a 24 volts en prevenció de risc elèctric. 
 
- Retirar les runes de les zones de treball diàriament. 
 
- Els accessos a les zones de treball seran sempre segurs, prohibir els ponts d’un tauló. 
 
- Prohibir el balanceig de les càrregues suspeses. 
 
- Hissar els materials ceràmics sense treure els embolcalls amb els que es subministren de fàbrica (fleix, embolcall 
de PVC, etc.). 
 
- Hissar els materials solts apilats ordenadament a l’interior de plataformes emplintades. 
 
- Desmuntar les proteccions perimetrals únicament per a introduir els materials, reposant-les immediatament 
desprès de realitzada la descàrrega. 
 
- Indicar les zones d’apilament de materials. 
 

- Prohibir llençar enderrocs. 
 
- Els taulons es carregaran a l’espatlla de tal forma que al caminar l’extrem que va per davant es trobi per sobre de 
l’alçada del casc de qui el transporta. 
 
- Usar màscares de respiració als llocs en els que es pot produir pols ambiental. 
 
2. - Electricistes i instal�ladors 
 
- Al magatzem per a apilament de material elèctric s’ubicarà al lloc senyalat als plànols. 
 
- A la fase d’obra d’obertura i tancament de frecs es tindrà cura l’ordre i la neteja de l’obra, per a evitar els riscos de 
trepitjades i ensopegades. 
 
- El muntatge d’aparells elèctrics (magnetotèrmics, disjuntors, etc.) serà executat sempre per personal especialista, 
en prevenció dels riscos per muntatges incorrectes. 
 
- La il�luminació als talls no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del sòl. 
 
- La il�luminació mitjançant portàtils s’efectuarà utilitzant “portalàmpades estancs amb mànec aïllant” i reixa de 
protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts. 
 
- Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra sense la utilització de les 
clavilles mascle - femella. 
 
- Les escales de ma a utilitzar, seran del tipus de “tisora”, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d’obertura, per a evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 
 
- Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de ma a mode de cavallets, per a evitar riscos per treballs 
sobre superfícies insegures i estretes. 
 
- La realització del cablejat, colgada i connexió de la instal�lació elèctrica de l’escala, sobre escales de ma (o 
bastides sobre cavallets), s’efectuarà una vegada protegit el buit de la mateixa amb una xarxa horitzontal de 
seguretat, per a eliminar el risc de caiguda des d’alçada. 
 
- La instal�lació elèctrica en (terrasses, tribunes, balcons, bolcades, etc, -voster defineix-), sobre escales de ma (o 
bastides amb cavallets), s’efectuarà un cop instal�lada una xarxa tensa de seguretat entre les plantes “sostre” i la 
de recolzament a la que s’executen els treballs, per a eliminar el risc de caiguda des 
d’alçada. 
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- Es prohibeix en general a aquesta obra, la utilització d’escales de ma o de bastides sobre cavallets, en llocs amb 
risc de caiguda des d’alçada durant els treballs d’electricitat, si abans no s’han instal�lat les proteccions de 
seguretat adequades. 
 
- L’eina a utilitzar pels electricistes instal�ladors, estarà protegida amb material aïllant normalitzat contra els 
contactes amb l’energia elèctrica. 
 
- Les eines dels instal�ladors elèctrics que el seu aïllament estigui deteriorat seran retirades i substituïdes per altres 
en bon estat, de forma immediata. 
 
- Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal�lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que s’executarà 
serà el que va del quadre general al de la “companyia subministradora” guardant en lloc segur els mecanismes 
necessaris per a la connexió, que seran els últims en instal�lar-se. 
 
- Les proves de funcionament de la instal�lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l’obra abans de ser 
iniciades, per a evitar accidents. 
 
- Abans de fer entrar en càrrega a la instal�lació elèctrica, es farà una revisió en profunditat de les connexions de 
mecanismes, proteccions i empalmes dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d’acord amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
1.5.2.- PER ACTIVITATS PREVISTES 
 
1- Abocament directe de formigons mitjançant canaleta 
 
- Abans d’iniciar el formigonat revisar el perfecte estat i estabilitat dels encofrats. 
 
- L’abocament del formigó es farà per tongades regulars evitant sobrecarregar puntals que puguin deformar-se o 
rebentar l’encofrat. 
 
- Detenir el formigonat si es detecta algun fallo en l’encofrat. 
 
- La maniobra d’abocament la dirigirà un capatàs que evitarà que es realitzin maniobres perilloses. 
 
- Instal�lar topalls final de recorregut per als camions formigonera. 
 
- Prohibir que els operaris es situïn darrera el camió formigonera durant el retrocés. 
 
2. - Treballs en proximitat de línies elèctriques soterrades 
 
- Se treballarà sempre sota el control d’algun tècnic de la companyia propietària de la línia. 

 
- Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m. 
 
- En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures: 
 
. Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció. 
. Avisar a la companyia propietària de la línia. 
 
- En tot cas, si això no fos possible, sota control d’un tècnic capacitat, actuar de la següent manera: 
 
. Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució. 
. Protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
. No desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells al verificar la instal�lació. 
. Si es detecta la línia deteriorada, com si es produeix un trencament pels treballs d’excavació, es paralitzaran els 
treballs, s’impedirà l’accés de personal a la zona, s’intentarà avisar a la companyia propietària i, si això no fos 
possible, s’avisarà a les autoritats competents. 
. Si una màquina excavadora entra en contacte amb alguna part metàl�lica de la màquina amb una línia elèctrica en 
tensió, el conductor haurà de romandre a la cabina fins que no existeixi perill. 
 
3. - Replens de terres en general 
 
- Quan una màquina de moviment de terres estigui treballant, no es permetrà l’accés al terreny compres en el seu 
radi de treball, si romandre estàtica, es senyalarà la seva zona de perillositat actuant en el mateix sentit. 
 
- No s’abandonarà la màquina sense haver deixat abans reposada al sòl la cullera o la pala, aturat el motor, treta la 
clau de contacte i posat el fre. 
 
- No es permetrà el transport de persones sobre aquestes màquines. 
 
- Aniran equipades amb extintor. 
 
- No es procedirà a reparacions sobre la màquina amb el motor en marxa. 
 
- Davant la presència de conductors elèctrics sota tensió, s’impedirà l’accés de la màquina a punts on pogués 
entrar en contacte. 
 
- Diàriament s’inspeccionarà el motor, frens, direcció, xassís, sistema hidràulic, transmissions i perns, llums i 
neumàtics o cadenes, donant compte del seu estat al cap d’obra. 
 
- Les passarel�les i graons d’accés per a conducció o manteniment romandran netes de greix, fang i oli. 
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- Es senyalitzarà amb topalls de seguretat el lloc d’aproximació màxim a la vora del tall de rasa o de buidat per a les 
operacions de càrrega o descàrrega indirectament o per basculació. 
 
- Expressament queda prohibit el transport de persones sobre els motovolquets autopropulsats (DUMPER), amb 
excepció del conductor. Se’ls instal�larà plaques límit de velocitat màxima (40 Km/h). 
 
- Queden prohibits els apilaments de terra i/o materials a la vora d’excavacions. 
 
- Totes les vores d’excavació efectuats quedaran senyalitzats a un mínim de 2 m del tall del terreny, quedant 
prohibida l’estada o el pas de persones al tros de terreny entremig. 
 
- Els camins de circulació interna es senyalitzaran amb claredat per a evitar cops o rascades, posseiran el pendent 
màxim autoritzat pel fabricant per a la màquina que menor pendent admeti. 
 
- No es realitzaran ni amidaments ni replanteigs a les zones on estiguin treballant màquines, fins que estiguin 
aturades. 
 
- Els dúmpers hauran de ser conduïts per una persona proveït del preceptiu carnet de conduir classe B. 
 
- Es prohibeix sobrepassar les càrregues màximes especificades de cada equip de transport. 
 
- Als dúmpers es prohibeix les càrregues que impedeixin la correcta visió del conductor i el remuntat de pendents 
sota càrrega s’efectuarà sempre en marxa enrere, per a evitar pèrdues d’equilibri o bolcada. 
 
- Tota la maquinària emprada haurà d’estar en perfectes condicions d’ús. L’empresa es reserva el dret d’admissió a 
l’obra en funció de la posada al dia de la documentació oficial del vehicle. 
 
- Als camions, les càrregues es repartiran sobre la capsa amb suavitat, evitant descàrregues brusques que 
desnivellin l’horitzontalitat de la càrrega. 
 
- Al transportar s’evitarà que la càrrega superi un pendent ideal en tot el contorn del 5%. 
 
- Per a evitar la projecció de partícules, no emplenar la cullera a vessar ni fer moviments bruscos ni treballs amb el 
vent en contra. 
 
- Els riscos d’incendi i explosió els tindrem en compte revisant periòdicament els sistemes elèctrics i davant la 
presència de combustibles "NO FUMAR". També analitzarem la presència de conduccions de gas, i procedirem al 
balisament i senyalització del seu traçat. 
 
- El manteniment periòdic de motors i escapes i el mantenir la cabina tancada pal�liaran els efectes del soroll. En 
aquest sentit no s’arrossegaran culleres o fulles pels sòl. 

 
- Procurarem emprar seients anatòmics per a atenuar les vibracions. 
 
- El reg periòdic i moderat de la zona de treball i el mantenir la cabina de conducció tancada ens evitarà l’exposició 
a la pols. 
 
- Per a evitar cremades, els canvis d’oli es faran sempre en fred i els hidràulics es buidaran abans de manipular en 
ells. 
 
- No tocar les bateries sense la utilització de guants per a evitar erosions. Amb líquids corrosius s’hauran d’emprar 
ulleres i guants. 
 
4. - Conductor de camió 
 
- Si no ha manegat abans un vehicle de la mateixa marca i model, sol�licitar la instrucció adequada. 
 
- Abans de pujar a la cabina per a engegar, inspeccionar al voltant i per sota del vehicle, per si hagués alguna 
anomalia. 
 
- Fer sonar el clàxon immediatament abans d’iniciar la marxa. 
 
- Comprovar els frens desprès d’un rentat o d’haver travessat zones amb aigua. 
 
- No circular per la vora d’excavacions o talussos. 
 
- No circular mai en punt mort. 
 
- Mai circular massa pròxim al vehicle que el precedeixi. 
 
- Mai transportar passatgers fora de la cabina. 
 
- Baixar el basculant immediatament desprès d’efectuar la descàrrega, evitant circular amb ell aixecat. 
 
- S’ha d’inflar un neumàtic, situar-se a un costat, fora de la possible trajectòria del cèrcol si sortís projectat. 
 
- No realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat sense haver-lo calçat prèviament. 
 
- Realitzar totes les operacions que l’afectin reflectides a la Norma de Manteniment. 
 
5. - Conductor de motovolquet 
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- Utilitzar l’equip de protecció personal que se l’assigni. 
 
- Comunicar al seu superior qualsevol anomalia que observi i anotar-la a la part de tall. 
 
- Circular a velocitat moderada, en funció de la càrrega transportada i de l’estat del pis. 
 
- Si l’encesa és amb maneta, a l’efectuar aquell, donar l’estrebada cap a dalt. 
 
- Prohibit transportar persones. 
 
- Prohibit transportar càrregues que puguin impedir la visibilitat. 
 
- Prohibit transportar càrregues que sobresurtin de la capsa. 
 
- Per a descàrregues a un nivell inferior, col�locar topalls a la vora i es baixarà del vehicle, previ frenat del mateix. 
 
- Mai fer operacions de manteniment, reparació o neteja amb el motor en marxa. 
 
6. - Conducció pales carregadores 
 
- Si no ha manegat mai una màquina de la mateixa marca i tipus, sol�licitar la instrucció necessària. 
 
- Abans d’iniciar el moviment de la màquina, cerciorar de que no hi ha ningú a les rodalies i de que la barra de 
seguretat està en posició de marxa, travada amb el passador corresponent. 
 
- Revisar el funcionament de llums, frens i clàxon, abans de començar el seu torn. 
 
- Posarà en coneixement del seu superior qualsevol anomalia observada en el funcionament de la màquina i fer-lo 
constar al part de treball. 
 
- Prohibit transportar passatgers. 
 
- Al desplaçar la màquina, mirar sempre en el sentit de la marxa. 
 
- No carregar els vehicles de forma que el material pugui caure durant el transport. 
 
- No baixar-se de la màquina sense deixar-la frenada i amb la cullera recolzada al terra. 
 
- Quan efectuï operacions de reparació, engreixat o repostatge, el motor de la màquina ha d’estar aturat i la cullera 
recolzada al terra. 
 

 - Quan obri el tap del radiador, eliminar la pressió interior com primera mesura i protegir-se de les possibles 
cremades. 
 
7. - Recepció de maquinària – mitjans auxiliars i muntatges 
 
- Tant la maquinària, com els demés mitjans auxiliars i muntatges emprats en l’obra hauran d’estar en perfectes 
condicions d’ús. L’empresa es reservarà el dret d’admissió en l’obra en funció de l’estat de conservació dels 
elements o en el seu cas de la posada al dia de la documentació oficial del vehicle. 
 
- La maquinària i equips que estiguin subjectes a revisions periòdiques segons la normativa vigent, hauran d’aportar 
les certificacions corresponents acreditant el seu estat abans de la seva entrada en l’obra. 
 
8. - Muntatge de blindatges metàl�lics per a rases i pous 
 
Les normes d’execució, des del punt de vista preventiu, les definirà el contractista en funció del sistema concret que 
vagi a utilitzar. A més a més, seran d’aplicació les normes generals corresponents a excavació de rases i 
entibacions. 
 
9. - Instal�lació de canonades 
 
- Els tubs per a les conduccions s’apilaran en una superfície el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en 
un receptacle delimitat per varis peus drets que impedeixin que per qualsevol causa els conductors llisquin o rodin. 
 
- Com per a la seva col�locació s’empraran camions - grua haurem d’aplicar les recomanacions corresponents al 
manejament de càrregues suspeses per a evitar cops o atrapaments. 
 
- En cas de ser imprescindible el manejament manual dels tubs es realitzarà la manipulació entre vàries persones. 
 
- A més a més es formarà al personal sobre el mètodes correctes de manipulació de càrregues. 
 
- El personal anirà equipat amb casc, calçat de seguretat, guants, ... 
 
10. - Formigonat de ferms d’urbanització i obra civil 
 
- Al planejar la seguretat d’una obra d’aquest tipus es necessita considerar tres principis bàsics: 
 
. Protecció màxima per als treballadors de l’obra. 
. Protecció màxima per al públic. 
. Inconvenients mínims per al públic. 
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- És fonamental el disposar d’una bona senyalització de la zona en obres. Aquesta senyalització ha de ser cara i 
que no comporti confusió. Serà necessari senyalitzar tant el trànsit com els riscos interns de l’obra, així com els 
possibles desviaments o limitacions per al trànsit habitual de vehicles i persones que es pugui veure afectat. 
 
- El formigonat es realitzarà mitjançant l’abocament directe amb canaleta, desprès seran d’aplicació totes les 
mesures analitzades per a aquest procés. 
 
- També serà necessari combatre les possibles irritacions a la pell que pugui produir el formigonat mitjançant una 
adequada protecció (guants, botes, …). Quan existeixi risc d’esquitxada s’empraran ulleres. 
 
11. - Excavació de terres a màquina en rases 
 
- Interrompre immediatament el treball si es sospita la presència de gasos nocius o falta d’oxigen en l’interior de 
l’excavació. 
 
- Evitar treballar amb motors de combustió interna en l’interior de les excavacions. 
 
- No col�locar a les vores materials o eines que puguin caure sobre les persones que estiguin treballant en el seu 
fons. Situar les terres procedents de l’excavació, com norma general, a partir d’una distància igual a la meitat de la 
seva profunditat. 
 
- Seguir els procediments més adequats per a la col�locació dels sistemes d’entibat i apuntalament. 
 
- No efectuar operacions de sapa en un talús a menys que estigui ben entibat. 
 
- Cap persona treballarà sota masses que sobresurtin horitzontalment. 
 
- Les parets de l’excavació i, en el seu cas, l’entibació, han d’examinar-se diàriament, i sobre tot, quan existeixi una 
interrupció del treball de més d’un dia, s’executi una voladura, hagi hagut un despreniment de terres, s’hagi produït 
danys en el talús o en l’entibació per qualsevol causa, o desprès d’intenses 
gelades o fortes pluges. 
 
- Si s’empren màquines a l’excavació, aquestes es situaran com a mínim a 1 m de la seva vora. Si una màquina es 
troba excavant una paret, s’hauran de regular prèviament les cotes de treball, de manera que pugui arribar com a 
mínim fins un metre per sota de la vora superior i sempre que aquest hagi estat netejat i explanat. 
 
- L’aigua produïda per pluja, filtracions o altres causes ha de ser eixugada de la forma més convenient i segura. 
Dotar als treballadors de l’equip personal de protecció adequat per a aquests circumstàncies. 
 

- L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada a la vora superior de la rasa i 
estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. L’escala sobrepassarà en 1 m, la vora de 
la rasa. 
 
- Quan la profunditat de la rasa sigui igual o superior a 1,5 m, s’entibarà. 
 
- Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m es protegiran les vores de coronació mitjançant una 
barana reglamentària situada a una distància mínima de 2 m de la vora. 
 
- Si els treballs requereixen il�luminació s’efectuarà mitjançant torretes aïllades amb presa de terra, en les que es 
muntaran projectors d’intempèrie. Si s’empren portàtils, la seva alimentació es realitzarà a 24 V i tindran carcassa 
protectora i mànec protegits elèctricament. L’excavació en rases i trinxeres s’efectuarà, tenint en compte que les 
mesures preventives, els sistemes auxiliars emprats i els procediments de control hauran d’ajustar-se a les 
dimensions de la rasa i al volum dels materials que es maneguin. 
 
En cas de no utilitzar les entibacions d’excavació en trinxeres o rases, s’utilitzarà l’estudi geotècnic disponible, o es 
realitzaran els assaigs precisos, dels terrenys que han de ser programats, executats i interpretats per personal 
especialitzat que domini les tècniques corresponents per a determinar l’angle de lliscament intern dels terrenys. En 
terrenys coherents s’ha de procedir amb gran prudència al fixar el valor de la cohesius, ja que varia amb el grau 
d’humitat del terreny, disminuint ràpidament. Si no s’efectua determinació directa de les característiques del terreny, 
es pot prendre els valors de la següent taula. 
 

 
 
En aquesta taula, els talussos admissibles d’excavació es donen en funció de l’angle de lliscament dels terrenys. 
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12. - Entibacions de fusta (Amb taules horitzontals) 
 
- Desenvolupar les entibacions per taules horitzontals en trams de 4 m, de longitud màxima, i a cada tram disposar 
al menys de tres taulons verticals amb separacions recomanables d’1 a 1,2 m, dos als extrems i un al centre. 
 
- Els puntals amb que es recolzin els muntants, es col�locaran a distàncies tals que no destorbin l’execució dels 
treballs a realitzar en l’interior de l’excavació, sense que per a això deixin d’exercir les funcions de contenció a que 
estan destinats. 
 
- Si els puntals a emprar no són metàl�lics, s’utilitzaran fustes rodones (rulls). 
 
- Situar els muntats a 0,30 - 0,50 m dels extrems de les taules horitzontals d’entibació per al més adequat 
repartiment de l’empenta de les parets de l’excavació. 
 
- No posar mai una sola taula horitzontal, ja que la seva eficàcia en solitari és pràcticament nul�la. 
(Amb taules verticals en terreny bo). 
 
- Desenvolupar les entibacions per taules verticals per trams de 4 m, de longitud màxima i la disposició d’elles serà 
una junt a l’altre, de forma que quedin folrades la totalitat de les parets de l’excavació. És el que es coneix també 
per entibació per enfundat. 
 
- Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es col�locaran a distàncies tals que no destorbin 
l’execució dels treballs, sense que per a això deixin d’exercir les funcions de contenció a que estan destinats. 
 
- Per a les entibacions amb taules verticals utilitzar preferentment fustes rodones. (Amb taules verticals en terreny 
dubtós o dolent). 
 
- Desenvolupar les entibacions per taules verticals per trams de 4 m de longitud màxima i la disposició de les 
mateixes serà una junt a l’altre, de forma que quedin folrades la totalitat de les parets de l’excavació. És el que es 
coneix també per entibació per enfundat. 
 
- Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es col�locaran a distàncies tals que no destorbin 
l’execució dels treballs, sense que per això deixin d’exercir les funcions de contenció a que estan destinats. 
 
- Per a les entibacions amb taules verticals utilitzar preferentment fustes rodones. 
 
13. - Demolicions per procediments neumàtics 
 
- Abans del començament de la demolició s’han de localitzar les possibles instal�lacions o serveis que poguessin 
veure’s afectats, procedint-se a la seva anul�lació o desviació. 

 
- Es tindrà especial cura per a no afectar a altres estructures properes. 
 
- Durant els treballs es tindrà especial atenció al manejament de la maquinària (martells neumàtics, maces, …). El 
personal haurà d’estar convenientment instruït. 
 
- S’evacuaran les runes segons es vagi avançant en la demolició. 
 
- És convenient anar regant sense arribar a formar bassa per a evitar la formació de pols. 
 
- S’empraran els EPI´s adequats per a aquests treballs (màscares, calçat de seguretat, guants, protectors auditius, 
...) 
 
- Serà necessari una anàlisi del mètode correcte de demolició dels diferents elements. Normalment es seguirà per a 
la demolició l’ordre invers al utilitzat per a la construcció. 
 
- Es prestarà gran atenció a les normes preventives especifiques dels equips que intervinguin en aquesta activitat 
(compressores, martells, …). 
 
14. - Demolició de paviments 
 
- És fonamental disposar d’una bona senyalització de la zona en obres. Aquesta senyalització ha de ser clara i que 
no comporti confusió. Serà necessari senyalitzar tant el trànsit com els riscos interns de l’obra, així com les 
possibles desviacions o limitacions per al trànsit habitual de vehicles i persones que es pugui veure afectat. 
 
- Seran d’aplicació totes les normes corresponents a la maquinària de moviment de terres. Dins la maquinària es 
tindrà una especial atenció a les normes aplicables als espadons (serres de paviment). 
 
- Serà convenient el reg freqüent de la zona de treball encara que sense arribar a formar fang, per a evitar els 
ambients polvígens tan freqüents en aquest tipus d’operacions. 
 
- S’utilitzaran els EPI´s adequats als treballs (màscares, protectors auditius, calçat de seguretat, ...). 
 
15. - Construcció d’arquetes 
 
- L’accés i sortida de l’arqueta s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada a la part superior de l’excavació i 
dotada de sabates antilliscants. L’escala sobresortirà 1 m per l’excavació. 
 
- Queden prohibits el apilaments en un cercle de 2 m (com norma general) al voltant de l’excavació de l’arqueta. 
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- Quan la profunditat de l’arqueta sigui superior a 1,3 m s’entibarà el perímetre en prevenció d’enfonsaments. Si la 
profunditat fos inferior a 1,3 m s’estudiarà la possibilitat de disposar entibació en funció de les sol�licitacions 
existents a l’entorn de l’arqueta. 
 
- Es disposarà una senyalització de perill al voltant de l’arqueta. Si la seva profunditat fos superior als 2 m es 
disposaria una barana sòlida de 90 cm d’alçada, dotada de llistó entremig i sòcol. 
 
- Durant la seva excavació seran d’aplicació totes les recomanacions relatives al moviment de terres i la maquinària 
que intervé en ell. 
 
- Per a la seva construcció i depenent del tipus d’arqueta del que es tracti s’atendran a les mesures preventives 
referents a: 
 

• Obra de Paleta (arquetes de fàbrica de totxo). 
• Treballs d’encofrat, ferrallat i formigonat (arquetes de formigó). 

• Treballs amb prefabricats (arquetes prefabricades). 
 
1.5.3.- PELS MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES 
 
1-Escales de mà de fusta o metàl�liques 
 
- Es prohibeix l’ús d’escales de fusta. 
 
- Estaran fermament lligades per la part superior a l’estructura a la que donen accés. 
 
- Sobrepassaran en 0,90 m. l’alçada a salvar. Aquesta cota es mesurarà en vertical des del plànol del 
desembarcament, a l’extrem superior del travesser. 
 
- S’instal�laran de tal forma que el seu recolzament inferior disti de la projecció vertical del superior, 1/4 de la 
longitud del travesser entre recolzaments. 
 
- Es prohibeix transportar pesos a ma iguals o superiors a 25 kg sobre escales de ma. 
 
- No es recolzaran les escales de ma sobre llocs o objectes poc ferms, que puguin disminuir l’estabilitat d’aquesta. 
 
- Es prohibeix l’ús de l’escala per part de dos o més persones al mateix temps. 
 
- L’ascens o descens a través de l’escala de ma es farà frontalment, és a dir, mirant directament cap als graons. 
 
- Es prohibeix l’ús d’escales de tisora. 
 

- Mai s’arribaran a posar el peus als tres últims graons, es substituirà l’escala per altre de major alçada. 
 
- S’utilitzaran muntades sempre sobre superfícies horitzontals. 
 
- No s’afegiran suplements soldats a les escales metàl�liques. 
 
- Estaran dotades al seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat. 
 
2. - Foradador portàtil 
 
- Seleccionar la broca correcta per al material que es vagi a foradar. 
 
- Si la broca és bastant llarga com per a travessar el material, haurà de resguardar-se la part posterior per a evitar 
possibles lesions directes o per fragments. 
 
- Utilitzar casc i ulleres de seguretat. 
 
3. - Retroexcavadora amb martell trencador, (ruptura de paviments, lloses) 
 
- No treballar en pendents superiors al 50%. 
 
- Quan es circuli per pistes cobertes d’aigua, temptejar el terreny amb la cullera, per a evitar caure en algun 
desnivell. 
 
- Circular amb precaució i amb la cullera en posició de trasllat. 
 
- La cabina disposarà permanentment de cristalls irrompibles, per a protegir de la caiguda de materials de la cullera. 
 
4. - Pistola grapadora 
 
- El personal encarregat de la pistola neumàtica serà coneixedor del seu correcte manejament. 
 
- Es comprovarà el perfecte estat de la pistola i que no pateixi mancança de cap dels seus elements constitutius. 
 
- Es collaran correctament els elements de connexió al circuit de pressió. 
 
- L’aparell es posarà en pressió suaument. 
 
- Es comprovarà que els controls funcionen correctament. 
 
- No s’intentarà grapar peces entre si subjectant-les manualment. 



 

 

 DOCUMENT NÚM. 1 – MEMÒRIA I ANNEXOS                    ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
 

Projecte constructiu per a l’adequació del camí fluvial del riu Tenes, del pont de la Man fins el límit del terme municipal de Montmeló. EXP. 2014-878             - Pàgina 26 de 38 - 

  

 
- No s’intentarà disparar al límit de les peces. 
 
- Utilitzar cascos protectors auditius. 
 
- No s’abandonarà l’eina connectada al circuit de pressió. 
 
- No permetre que el seu ajudant es situï cap el costat pel que s’expulsen els fragments de filferro de subjecció dels 
claus o grapes. 
 
- No es permetrà que altre persona manipuli o utilitzi la màquina. 
 
- Les grapadores estaran dotades d’elements que obliguin a que s’abandoni l’aparell per a poder realitzar la 
connexió al circuit de pressió. A més a més estaran dotades de palpador. 
 
- A més a més disposaran d’un desembussador ràpid que permeti retirar sense riscos les grapes obstruïdes. 
 
5. - Pistola fixa – Claus 
 
- El treballador tindrà al menys, 18 anys i coneixerà perfectament l’ús de l’aparell, així com les mesures de 
seguretat a prendre. 
 
- Serà capaç de desmuntar i muntar l’eina per a la seva neteja. 
 
- De no explosionar la càrrega durant l’ús de la mateixa, es mantindrà el canó recolzat contra la superfície de treball 
en posició de tir, rearmant l’eina i realitzant el tret. De fallar de nou, es mantindrà la mateixa en posició de treball, 
almenys 20 segons i s’esperarà 2 minuts abans de treure la càrrega. 
 
- Una vegada es procedeixi a eliminar la càrrega, es mantindrà la pistola aliena de persones i apuntant al sòl. 
 
- Les càrregues no s’extrauran amb utensili, sinó que es seguiran les instruccions del fabricant. 
 
- Les càrregues explosives es manipularan sempre amb precaució, no essent transportades a les butxaques ni 
emmagatzemades juntament amb fonts de calor. 
 
- L’eina es revisarà, almenys, una vegada a l’any. 
 
- No s’usarà en recintes on existeixin vapors inflamables o explosius. 
 
- Abans de carregar l’eina es comprovarà que l’interior del portaclaus i l’allotjament de la càrrega, estiguin nets i no 
continguin cossos estranys. 

 
- La pistola es carregarà just abans de disparar, de no utilitzar-se es descarregarà i es guardarà al seu estoig 
corresponent. 
 
- La màquina carregada no es dipositarà en cap lloc. 
 
- S’haurà de conèixer si existeixen canalitzacions ocultes o subterrànies, al punt en que s’hagi d’utilitzar la pistola. 
 
- Comprovar que a l’eix de tir de la pistola, darrera de la superfície de treball, no hi ha persones. 
 
- La pistola no s’usarà sobre materials durs o trencadissos (marbre, granit, vidre, etc.). 
 
- S’usaran les mesures de seguretat reglamentàries per al seu ús. 
 
6. - Petites compactadores, (pistons mecànics, ...) 
 
- Abans de posar-la en funcionament assegurar-se de que estan muntades totes les tapes i carcasses de protecció. 
 
- Portar el pisó en direcció frontal, evitar desplaçaments laterals. 
 
- Regar la zona a aplanar o usar màscares antipols. 
 
- Usar protectors auditius. 
 
- Usar calçat amb puntera reforçada. 
 
- L’operari que manegui el pisó coneixerà perfectament la màquina i el seu manejament. 
 
- No deixar el pisó a cap operari inexpert. 
 
- Utilitzar una faixa elàstica per a evitar lumbàlgia. 
 
- Les zones de compactació quedaran tancades al pas mitjançant senyalització. 
 
7. - Taules de serra circular per a tall de fusta 
 
- La subjecció de la peça a tallar a la taula de recolzament no ha de realitzar-se mai manualment, sinó amb 
premsors adequats que garanteixin en qualsevol circumstància una sòlida fixació. 
 
- El disc estarà protegit amb una pantalla transparent que permeti observar el tall. 
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- La pantalla ha de garantir la protecció en repòs del disc, durant el funcionament ha de deixar el descobert 
únicament la part del disc necessària per al tall. 
 
- La pantalla tindrà la robustes suficient per a evitar la projecció de partícules i fragments del disc. 
 
- L’òrgan d’accionament del disc serà de pulsació continua, per a garantir que el disc no giri en buit en la posició de 
repòs del mateix. 
 
- Usar ulleres protectores. 
 
8. - Martells neumàtic 
 
- La màniga d’aire comprimit ha de situar-se de forma que ningú ensopegui amb ella, ni que pugui ser danyada per 
vehicles que passin per sobre. 
 
- Abans de desarmar el martell s’ha de tallar l’aire. 
 
- No tallar l’aire doblant la màniga. 
 
- Mantenir el martell en bona cura i engreixat. 
 
- No apuntar mai amb el martell a un lloc on es trobi altra persona. 
 
- Si el martell posseeix dispositiu de seguretat, posar-lo sempre que el martell no s’usi. 
 
- No recolzar tot el pes sobre el martell quan es treballi amb ell. 
 
- Assegurar la bona fixació de l’eina d’atac al martell. 
 
- Manejar el martell agafat a l’alçada de la cintura - pit. Si per la broca té major alçada, utilitzar una bastida. 
 
- No fer esforç de palanca amb el martell en marxa. 
 
9. - Màquines eina en general: radials, cisalles, talladores i assimilables 
 
- Escollir la màquina i el disc d’acord amb el treball a realitzar. 
 
- Informar al treballador dels riscos que tenen la màquina i forma de prevenir-los. 
 
- Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions. 
 

- Emmagatzemar els discos en llocs ses, sense sofrir cops i seguint les instruccions del fabricant. 
 
- Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
 
- No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
 
- Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la màquina. 
 
- No sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d’una pressió excessiva. 
 
- Si es treballa sobre peces petites o en equilibri inestable, assegurar la peça de manera que no sofreixi moviments 
imprevistos. 
 
- Aturar la màquina totalment abans de posar-la, millor si es disposa d’un suport especial per a deixar-la. 
 
- No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles. 
 
- Situar l’empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura pont. 
 
- Si s’usen plats de polir, instal�lar a l’empunyadura lateral la corresponent protecció per a la ma. 
 
- Per a treballs de precisió utilitzar suports de taula, que permetin fixar convenientment la peça i graduar la 
profunditat i inclinació del tall. 
 
- Utilitzar ulleres de protecció tancades. 
 
10. - Maquinària per a moviment de terres, (en general) 
 
- Els maquinistes seran competents i qualificats, i coneixeran perfectament les característiques de la màquina. 
 
- Abans de moure la màquina comprovar el bon funcionament dels controls, així com l’absència de persones i 
obstacles a la zona de treball de la màquina. 
 
- La col�locació de la màquina a l’obra serà determinada per l’encarregat o tècnic responsable, no pel maquinista. 
 
- Prohibir entrar a la cabina a altre persona que no sigui el maquinista, mentre s’està treballant. No es permet 
tampoc el transport de persones. 
 
- L’operador no podrà, sota cap concepte, abandonar la màquina sense recolzar l’equip al terra, aturar el motor i 
col�locar el fre, conservant la clau de contacte amb ell en tot moment. 
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- No baixar de la cabina mentre l’embragatge general estigui engranat. 
 
- No abandonar la màquina carregada, amb el motor en marxa o amb la cullera pujada. 
 
- No emmagatzemar productes combustibles a la cabina. 
 
- Col�locar un equip extintor portàtil i farmaciola de primers auxilis a la màquina en llocs de fàcil accés. El 
maquinista estarà degudament ensinistrat en el seu ús. 
 
- Comprovar els frens desprès d’haver rentat el vehicle, o d’haver passat per una zona embassada. 
 
- Fer les operacions de gir sense brusquedats i amb bona visibilitat, i, en el seu defecte, amb ajuda d’altre operari, 
mitjançant senyals per a evitar cops a persones o coses. 
 
- Quan existeixen línies elèctriques aèries a les proximitats de la zona de treball, prendre les mesures oportunes, de 
forma que es mantingui en tot moment la distància de seguretat mínima. 
 
- No realitzar tasques amb inclinacions laterals o en pendent si la cabina no disposa de pòrtic de seguretat. 
 
- Posar major cura als cantons superiors dels talussos, ja que el peso de la màquina i les vibracions que transmet al 
terreny són causa d’enfonsaments. El perill disminueix aproximant-se en angle recte a la vora del talús. 
 
- No tractar de fer ajustes o reparacions quan la màquina estigui en moviment o amb el motor funcionant. 
 
- A les màquines hidràuliques mai alterar els valors de regulació de pressió indicats, així com tampoc els precintes 
de control. 
 
- Al finalitzar el servei i abans de deixar el vehicle, el conductor haurà de: posar el fre de ma, engranar una marxa 
curta i, en cas necessari, bloquejar les rodes mitjançant calces. 
 
- Sempre que existeixin interferències als treballs entre màquines o vehicles, s’ordenaran i controlaran mitjançant 
personal auxiliar degudament ensinistrat, que vigili i dirigeixi els seus moviments. 
 
- Per a algunes maniobres és necessària la col�laboració d’altre persona que es col�locarà a més de 6 m. del 
vehicle en un lloc on no pugui ser atrapat. 
 
- Mai hi haurà més d’una persona senyalitzant els treballs. 
 
- Instal�lació d’un dispositiu (nivell) que indiqui en tot moment la inclinació tant transversal com longitudinal que el 
terreny produeix a la màquina. 
 

- Seient anatòmic, per a disminuir les molt probables lesions d’esquena del conductor i el cansament físic 
innecessari. 
 
- Instal�lació d’agafadors i passarel�les que facilitin l’accés a la màquina. 
 
- Instal�lació de botzina o llums que funcionin automàticament sempre que la màquina es desplaci marxa enrere. 
 
- Blocatge de comandaments independents per a evitar la posada en marxa accidental d’elements que no sigui 
necessaris per al treball que s’estigui realitzant. 
 
- Instal�lació de cabina antibolcada. La cabina ideal és la que protegeix de la inhalació de pols, contra la sordesa 
produïda pel soroll de la màquina i contra l’estrès tèrmic o insolació a l’estiu. 
 
- Si la màquina circula per carreteres, haurà d’anar prevista dels senyals corresponents i complir les normes que 
exigeix el Codi de Circulació. 
 
- Tots els engranatges i demés parts mòbils de la maquinària han d’estar resguardats adequadament. 
 
- Apropar-se només quan l’equip descansi al terra i la màquina estigui aturada. 
 
- Carregar els materials als camions pels costats o per la part del darrera. 
 
- La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina. 
 
- El conductor abandonarà la cabina del camió i es situarà fora de la zona de perillositat a menys que la cabina 
estigui reforçada. 
 
- A la proximitat de línies elèctriques aèries de menys de 66.000 V. la distància de la part més sortint de la màquina 
a l’estesa serà com a mínim de 3 m i 5 m per a les de més de 66.000 V. 
 
- Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m. 
 
- En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures: 
 
. Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció. 
. Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució. 
. Protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
 
- En cas de trencar o aixafar una conducció, s’interrompran immediatament els treballs i s’avisarà al propietari de la 
línia i a les autoritats competents. S’acordonarà la zona si fos necessari. 
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- A l’ entrar en contacte alguna part metàl�lica de la màquina amb una línia elèctrica en tensió, el conductor haurà 
de romandre a la cabina fins que no existeixi perill. 
 
- Verificacions periòdiques: 
 
. Cada jornada de treball verificar: 
. Nivell del dipòsit del fluid hidràulic. 
. Nivell d’oli al càrter del motor. 
. Control de l’estat d’embús dels filtres hidràulics. 
. Control de l’estat del filtre de l’aire. 
. Estat i pressió dels neumàtics. 
. Funcionament dels frens. 
. Verificar l’estat del circuit hidràulic periòdicament. 
- Al final de la jornada procedir al rentat del vehicle, especialment als trens motors. 
 
- A la revisió general del vehicle i el seu manteniment, seguir les instruccions assenyalades pel fabricant. 
 
- Els vehicles han de disposar de frens hidràulics amb doble circuit independent, tant per a l’eix posterior com 
anterior i rodes amb dibuix en bones condicions. 
 
11. - Espadons, (serres per a paviments, lloses i capes de rodadora) 
 
- El personal que governi aquestes serres serà especialista en el seu manejament. 
 
- Abans de procedir al tall s’estudiaran les possibles interferències amb que ens podem trobar. Desprès es 
procedirà al replanteig exacte de la línia de secció a executar. 
 
- Els espadons tindran tots els seus òrgans mòbils protegits contra la carcassa dissenyada pel fabricant. 
 
- Per a evitar el risc derivat de la pols i partícules ambientals, els espadons efectuaran el tall en via humida. 
 
- El manillar de governs, es folrarà amb triple capa roscada a base de cinta aïllant autoadhesiva, per a evitar 
possibles contactes fortuïts amb l’energia elèctrica. 
 
- El combustible s’abocarà a l’interior del dipòsit del motor mitjançant un embut. A més a més es prohibeix 
expressament fumar durant les operacions de càrrega de combustible. 
 
- El manejament i emmagatzemament dels combustibles líquids es farà amb molta cura, col�locant la senyalització 
oportuna i els mitjans d’extinció adequats en cas d’incendi. 
 
12. - Dúmper - motovolquet autotransportat 

 
- Baixar el basculant immediatament desprès d’efectuar la descàrrega, però si per causes de força major s’ha de 
circular amb la capsa aixecada, s’instal�larà un gàlib davant els obstacles d’alçada reduïda, i amb un indicador òptic 
al taules d’instruments. 
 
- Al vascular en abocadors, col�locar sempre uns topalls que limitin el recorregut marxa enrere. El conductor 
comprovarà, abans d’iniciar l’operació, que el fre d’aparcament està accionat. 
 
- Al circular pendent avall ha d’estar engranada una marxa, mai ha de fer-se en punt mort. 
 
- Si el basculant ha de romandre aixecat algun temps, s’accionarà el dispositiu de subjecció o es calçarà, en 
previsió d’un descens intempestiu. 
 
13. – Compressor 
 
- Es situarà als llocs senyalats per a això als plànols. La seva situació no s’ha de deixar a la improvisació. 
 
- El transport per arrossegament del compressor es farà a una distància mai inferior a 2 m del costat de coronació 
de talls i talussos. 
 
- El compressor quedarà en estació amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal i amb les rodes subjectes 
mitjançant tacs antilliscants. 
 
- Els compressors seran silenciosos i les carcasses protectores del compressor estaran sempre tancades durant el 
seu funcionament, per a disminuir la contaminació acústica de l’obra. 
 
- La zona a la que està el compressor estarà acordonada en un radi de 4 m., instal�lant-se senyals d’OBLIGATORI 
L’ÚS DE PROTECTORS AUDITIUS", per a sobrepassar la línia de limitació. 
 
- Els compressors no silenciosos s’ubicaran a una distància mínima, del tall de martells o vibradors, no inferior a 15 
m. 
 
- Les operacions de càrrega de combustible es faran amb el motor aturat. 
 
- Les mànegues estaran sempre en perfectes condicions d’ús. 
 
- Els mecanismes de connexió o d’empalmada, estaran rebuts a les mànegues mitjançant records de pressió 
segons càlcul. 
 
- Las mànegues de pressió es mantindran elevades als creuaments sobre els camins de l’obra i s’evitarà el pas de 
mànegues de pressió sobre runes de fàbrica o roca. 
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14. - Camió formigonera 
 
- La neteja de la cisterna i canaletes s’efectuarà fora de l’obra en zones aptes per a la tasca, en prevenció de riscos 
per la realització de treballs en zones que s’hagi de garantir l’ordre i la neteja de 
l’entorn. 
 
- La posada en estació i els moviments del camió formigonera durant les operacions d’abocament, seran dirigits per 
un senyalista, en prevenció dels riscos per maniobres incorrectes. 
 
15. - Camió amb grua 
 
- Els cables, politges i ranures on enrotllen els cables han d’estar perfectament engreixats. 
 
- Quan la màquina estigui realitzant desplaçaments de translació, el fre de rotació haurà d’estar accionat. 
 
- Quan es treballi en pendent la tracció ha d’estar frenada. 
 
- Mai s’elevaran càrregues superiors a les màximes. 
 
- S’ha de tenir en compte que el motor d’aquestes màquines te la potència suficient com per a bolcar-les. 
 
- Per a hissar tots aquells elements que no tinguin un punt especialment projectat per a ser penjats, s’hauran 
d’utilitzar eslingues amb varis punts de subjecció, fixos o mòbils. 
 
- Es prohibirà romandre al radi d’acció de les grues. 
 
- Les màquines només han de ser utilitzades per personal especialitzat i designat per a tal funció. 
 
- Tots aquells elements de les màquines que poden originar riscos d’atrapaments hauran de ser degudament 
protegits, i mai es treballarà sense estar aquestes proteccions col�locades. 
 
- Els treballs amb càrregues importants es faran lentament i sense moviments bruscos que puguin bolcar la 
màquina o danyar els cables. 
 
- El maquinista abans d’abandonar el seu lloc haurà de realitzar les següents operacions: 
 
* Accionar fre de rotació i de tracció. 
* Accionar el trinquet de seguretat del tambor de la ploma. 
* Desembragatge del motor. 
* Totes les palanques es deixaran en punt mort. 

 
- El transport de càrregues es farà sempre amb el tren de rodatge aturat, maniobrant únicament amb la ploma. 
 
- Per a dirigir càrregues a un punt determinat es farà mitjançant cordes, mantenint-se sempre l’operari a una 
distància prudencial. 
 
- La revisió de les politges del cap de la ploma es farà tots els dies. Per a això es baixarà la ploma fins el sòl 
subjectant-la amb cavallets. 
 
- La baixada lliure de culleres i de càrregues es farà sempre usant el fre del tambor. 
 
- El cable sempre estarà tens, del contrari s’enrotllarà malament al tambor, deteriorant-lo. 
 
- Quan es baixi la ploma es col�locarà paral�lela a l’eix de les erugues. 
 
- La cabina estarà insonoritzada. 
 
- Quan la càrrega estigui molt vertical s’ha de vigilar que un despreniment d’aquesta no la llenci contra la cabina. 
 
- No es treballarà a menys de 2 m d’un talús. 
 
- Els operaris que pugin als pals i a la ploma portaran cinturó de seguretat. 
 
- Durant les operacions de manteniment la màquina romandrà aturada. 
 
- A les grues muntades sobre rodes s’ha de col�locar els gats i estabilitzadors abans de realitzar qualsevol operació, 
de forma que les rodes no toquin el terra. 
 
- L’àrea de treball sempre estarà senyalitzada i desembarassada. 
 
16. - Camió de transport de materials 
 
- Cap camió estarà estacionat dins de la zona de perillositat. 
 
- Carregar els materials als camions per les vores o per la part del darrera. 
 
- La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina. 
 
- El conductor abandonarà la cabina del camió i es situarà fora de la zona de perillositat a menys que la cabina 
estigui reforçada. 
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1.5.4.- PER LA INSTAL�LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 
 
1- Condicions que ha de reunir la instal�lació 
 
- Es contractarà amb la companyia elèctrica el subministrament d’energia necessària durant el transcurs de l’obra. 
 
- L’escomesa serà, si és possible, aèria. Aquesta no sobrevolarà zones de circulació de vehicles ni zones de 
moviment de la grua. 
 
- Si és soterrada es protegirà per a evitar trencaments per enfonsaments. 
 
- S’instal�larà la capsa general de protecció, estanca i protegida de la intempèrie i de possibles cops. Contindrà els 
comptadors i fusibles tarats per a la potència contractada. 
 
- La línia de derivació individual anirà des de la capsa general de protecció fins el quadre general d’obra, que també 
estarà protegit la intempèrie i de cops. 
 
- Aquest quadre estarà tancat sota clau i estarà dotat de presa de terra. 
 
- Del quadre general partiran les línies de derivació individual als quadres secundaris. 
 
- Es dotaran de preses i punts d’enllumenat a les casetes d’obra, tallers d’encofrat i ferrallat, posat de formigó i 
haurà un quadre secundari a cada zona necessària. 
 
- Les preses de corrent seran estanques. 
 
2. - Protecció de línies elèctriques 
 
- Se tindrà perfecte coneixement de la situació de totes les línies elèctriques que travessen la zona de treball. 
 
- Els operaris hauran d’estar informats del risc existent per la presència de línies elèctriques i coneixeran la manera 
de procedir en cas d’accident. 
 
- Una retirada de la línia ha de ser autoritzada per la companyia elèctrica propietària de la línia, la qual 
s’encarregarà de portar-la a terme. 
 
- L’aïllament dels conductors d’una línia. Ha de ser autoritzada per la companyia elèctrica propietària de la línia, la 
qual s’encarregarà de portar-la a terme. 
 
- Guardar les distàncies de seguretat. En cap cas serà una distància inferior a 6 m. 
 

- Dispositius de seguretat. Limiten els moviments de la maquinària, no permetent que s’acosti a la línia elèctrica. 
Utilitzats per a elements d’alçada que actuïn immobilitzats sobre el terreny (grua torre). 
 
- Resguards en torn a la línia. 
 
. Seran panells de reixa, bastides de fusta o xarxes, etc. 
. Estaran calculats per a hipòtesi de vent i impacte. 
. S’atirantaran per a impedir l’abatiment sobre la línia. 
. Si te parts metàl�liques estaran posades a terra. 
 
- Col�locar obstacles a la zona de treball. 
 
. Impedeixen l’entrada de maquinària a la zona de prohibició. 
. Es dimensionaran d’acord amb les característiques de la màquina de forma que no puguin ser excedits 
inadvertidament. Utilització de grups generadors elèctrics. 
 
- S’instal�laran de forma que resultin inaccessibles a persones o especialitzades ni autoritzades per al seu 
manejament. 
 
- El llocs d’instal�lació estarà perfectament ventilat, per a evitar la formació d’atmosferes tòxiques o explosives. 
 
- El neutre ha d’estar posat a terra al seu origen, amb una resistència elèctrica no superior a 20. 
 
- La massa del grup ha de connectar-se a terra per mitjà d’una presa elèctricament independent de l’anterior, 
excepte que es disposi d’aïllament de protecció o reforçat. 
 
- El grup alimentarà un quadre general que a més a més de l’aparellatge d’ús i protecció de la instal�lació disposarà. 
 
- Sistema per a posada a terra general de les masses, d’instal�lació elèctricament independent de les anteriors. 
 
- Sistema de protecció diferencial de sensibilitat acord a la resistència elèctrica de la posada a terra, la sensibilitat 
mínima serà de 300 mA. 
 
- A la posada a terra general es connectaran les masses de la maquinària elèctrica de la instal�lació. 
 
- Quan la potència instal�lada ho aconselli, el quadre general alimentarà a quadres parcials, que compliran els 
requisits exigits al general. 
 
- Tots els elements de control hauran de conservar-se en perfecte estat d’ús. 
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- Les operacions de manteniment, reparació, etc., hauran de fer-se amb la màquina aturada i únicament per 
personal especialitzat. 
 
1.5.5.- PREVENCIÓ D’INCENDIS EN L’OBRA 
 
S’estableix com mètode d’extinció d’incendis, l’ús d’extintors complint la norma UNE 23.110, aplicant-se per 
extensió, la norma NBE CP1-96. Queda prohibida la realització de fogueres, la utilització d’encenedors, realització 
de soldadures i assimilables en presència de materials inflamables, si abans no es disposa de l’extintor idoni per a 
l’extinció del possible incendi. Els treballs de soldadura requeriran l’expedició prèvia d’un permís de treballs per part 
de l’encarregat del tall corresponent. 
 
En aquest Estudi de Seguretat i Salut, es defineixen una sèrie d’extintors aplicant les esmentades normes. El seu 
lloc d’instal�lació queda definit als plànols. El Contractista adjudicatari, respectarà al seu Pla de Seguretat i Salut el 
nivell de prevenció dissenyat, encara i la llibertat que se l’atorga per a modificar-lo segons la conveniència dels  
seus propis: sistema de construcció i d’organització. 
 
1.6.- EL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
El Pla de Seguretat i Salut serà compost pel Contractista adjudicatari, complint els següents requisits; si incompleix 
alguns d’ells, l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut no podrà ser atorgada: 
 
1º Complirà les especificacions del R. D. 1627/1997, confeccionant-lo abans de la signatura de l’acta de replanteig. 
Essent requisit indispensable, el que es pugui aprovar abans de procedir a la signatura de l’esmentada acta, que 
recollirà expressament el compliment de tal circumstància. 
 
2º Respectarà acuradament el contingut de tots els documents integrants d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, 
limitant-se a realitzar l’adaptació a la tecnologia de construcció que és pròpia del Contractista adjudicatari, 
analitzant i completant tot allò que cregui menester per a aconseguir el compliment dels objectius continguts en 
aquest Estudi de Seguretat i Salut. A més a més està obligat a subministrar, els documents i definicions que en ell 
se l’exigeixen, especialment el pla d’execució d’obra, contenint de forma desglossada les partides de seguretat i 
salut. Per a això, prendrà com model de mínims el pla d’execució d’obra que s’inclou en aquest Estudi de Seguretat 
i Salut. 
 
3º Respectarà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
4º Subministrarà plànols de qualitat tècnica, plànols d’execució d’obra amb els detalls oportuns per a la seva millor 
comprensió. 
 
5º Si s’inclouen croquis de tipus formatiu, descriptiu, etc, seran de qualitat tècnica i tipogràfica suficient i tindran la 
categoria de plànols de seguretat. 
 

6º No podrà ser substituït per cap altre tipus de document, que no s’ajusti a l’especificat als apartats anteriors. 
 
7º L’empresa del Contractista adjudicatari estarà identificada a cada pàgina i a cada plànol del Pla de Seguretat i 
Salut. 
 
8º El nom de l’obra que preveu, apareixerà a l’encapçalament de cada pàgina i al caixetí identificatiu de cada 
plànol. 
 
9º Es presentarà enquadernat a tamany DIN A4, amb anelles, cargols, "cuquet de plàstic" o amb filferro continu. 
 
10º Tots els seus documents: memòria, plec de condicions tècniques i particulars, amidaments i pressupost, 
estaran segellat en la seva última pàgina amb el segell oficial del contractista adjudicatari de l’obra. Els plànols, 
tindran imprès el segell esmentat al seu caixetí identificatiu o caràtula. 
 
1.6.1.- CRITERIS DE SELECCIÓ, FORMACIÓ I FUNCIONS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓ 
 
1-Personal de prevenció 
 
- Encarregat de Seguretat i Salut 
 
D’acord amb l’establert a la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, així com al R.D. 39/1997, pel que 
s’aprova el reglament dels Serveis de Prevenció, el Contractista adjudicatari deixarà explicitat al Pla de Seguretat i 
Salut com te organitzat el seu Servei de Prevenció, des del punt de vista empresarial, i de que forma intervindrà dit 
servei al control de la prevenció de l’obra. 
 
Com mínim es designarà a una persona per a que, per delegació de dit servei de prevenció, realitzi les funcions 
d’Encarregat de Seguretat i Salut a l’obra. S’ha de significar que aquesta figura de l’”Encarregat de Seguretat i 
Salut" no té res a veure amb la del “Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra” regulada al R.D. 
1627/1997. Aquest és un tècnic designat pel Promotor o Propietat, i integrat en la Direcció Facultativa de l’obra, i 
l’anterior és un representant del Contractista adjudicatari, amb un perfil i funcions que s’especifiquen més avall. 
 
A aquesta obra, amb la finalitat de poder controlar dia a dia i puntualment la prevenció i protecció decidides, és 
necessària l’existència d’un Encarregat de Seguretat, que serà contractat pel Contractista adjudicatari de l’obra, 
amb càrrec al definit per a això, als amidaments i pressupost d’aquest Estudi de Seguretat i Salut. Per a distingir 
aquesta figura que es projecta i abona a través de les oportunes certificacions al Contractista adjudicatari, de 
l’existent als capítols els derogats de les Ordenances: de la Construcció Vidre i Ceràmica i en la General de 
Seguretat i Salut al Treball, aquest lloc de treball es denominarà: Encarregat de Seguretat. 
 
- Perfil del lloc de treball de l’Encarregat de Seguretat 
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Auxiliar Tècnic d’obra, amb capacitat d’entendre i transmetre els continguts del Pla de Seguretat i Salut. Amb 
capacitat de dirigir als treballadors de l’obra. En condicions normals, l’Encarregat de Seguretat hauria de coincidir 
amb l’Encarregat general del Contractista. Lògicament, tal i com exigeix el Reglament dels Serveis de Prevenció, la 
persona designada haurà de tenir una formació en prevenció de riscos, de nivell bàsic, com a mínim. 
 
- Funcions de l’Encarregat de Seguretat 
 
L’Autoria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, considera necessària la presència continua en l’obra d’un Encarregat 
de Seguretat que garanteixi amb la seva tasca quotidiana, els nivells de prevenció plasmats d’aquest Estudi de 
Seguretat i Salut amb les següents funcions tècniques, que es defineixen al conjunt de riscos i prevenció detectats 
per a l’obra. 
 
Les funcions que realitzarà l’encarregat de Seguretat seran: 
 
1º Seguirà les instruccions de la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 
 
2º Informarà puntualment de l’estat de la prevenció desenvolupada a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 
 
3º Controlarà i dirigirà, seguint les instruccions del pla que origini aquest Estudi de Seguretat i Salut, el muntatge, 
manteniment i retirada de les proteccions col�lectives. 
 
4º Dirigirà i coordinarà la quadrilla de seguretat i salut (si existeix). 
 
5º Controlarà les existències i consums de la prevenció i protecció decidida al Pla de Seguretat i Salut aprovat i 
lliurarà als treballadors i visites els equips de protecció individual. 
 
6º Mesurarà el nivell de seguretat de l’obra, complimentant les llistes de seguiment i control, que lliurarà a la 
prefectura d’obra per al seu coneixement i a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, per a que prengui les 
decisions oportunes. 
 
7º Realitzarà els amidaments de les certificacions de seguretat i salut, per a la prefectura d’obra. 
 
8º S’incorporarà com vocal, al Comitè de Seguretat i Salut de l’obra (si aquest existeix), si els treballadors de l’obra 
no posen inconvenients per a això i, en qualsevol cas, amb veu però sense vot si els treballadors opinen que no ha 
de prendre part en les decisions d’aquest òrgan de la prevenció de riscos. 
 
- Quadrilla de seguretat 
 
Estarà formada per un oficial i un peó. El Contractista adjudicatari, queda obligat a la formació d’aquestes persones 
en les normes de seguretat que s’inclouen dins del pla que origini aquest estudi de seguretat i Salut, per a garantir, 
dins del humanament possible, que realitzi el seu treball sense accidents. 

 
2. - Formació i informació als treballadors 
 
El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar en el mètode de treball correcte a tot el personal al seu 
càrrec; és a dir, en el mètode de treball segur; de tal forma, que tots els treballadors d’aquesta obra, hauran de tenir 
coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, així com de les conductes a observar en determinades 
maniobres, de l’ús correcte de les proteccions col�lectives i del dels equips de protecció individual necessaris per a 
la seva protecció. 
 
Pel mateix motiu, haurà d’exigir als subcontractistes que proporcionin als seus treballadors la formació i informació 
necessàries, relacionades amb els treballs que van a desenvolupar a l’obra. Independentment de la formació que 
rebin de tipus convencional aquesta informació específica se’ls donarà per escrit, utilitzant els textos que per a 
aquesta finalitat s’incorporen a aquest plec de condicions tècniques i particulars. Per aquest motiu han de realitzar-
se uns cursos de formació per als treballadors, capaces de cobrir els següents objectius generals: 
 
- Divulgar els continguts preventius d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, una vegada convertit en Pla de Seguretat i 
Salut aprovat. 
 
- Comprendre i acceptar la seva necessitat d’aplicació. 
 
- Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals. 
 
Tant al cas del contractista com dels subcontractistes, la formació i informació que hagin proporcionat als 
treballadors haurà de quedar certificada i arxivada per a la seva constància i a efectes de presentació davant 
l’autoritat laboral competent. Per l’exposa’t, s’estableixen els següents criteris, per a que siguin desenvolupats pel 
Pla de Seguretat i Salut: 
 
1º El Contractista adjudicatari subministrarà al seu Pla de Seguretat i Salut, les dates en les que s’impartiran els 
cursos de formació en la prevenció de riscos laborals, respectant els criteris que al respecte subministra aquest 
Estudi de Seguretat i Salut, als seus apartats de “normes d’obligat compliment". 
 
2º El Pla de Seguretat recollirà l’obligació de comunicar a temps als treballadors, les normes d’obligat compliment i 
l’obligació de signar al marge de l’original de l’esmentat document, d’oportú “rebut”. Amb aquesta acció es 
compleixen dos objectius importants: formar de forma immediata i deixar constància documental de que s’ha 
efectuat aquesta formació. 
 
3. - Normes d’acceptació de responsabilitats del personal de prevenció 
 
1º Les persones designades ho seran amb la seva expressa conformitat, una vegada conegudes les responsabilitat 
i funcions que accepten i que en síntesi es resumeixen en aquesta frase:  “realitzar el seu treball el millor que 
puguin, amb la màxima precaució i seguretat possibles, contra els seus propis accidents". Manquen de 
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responsabilitats diferents a les de qualsevol altre ciutadà, que treballi a l’obra; és a dir, com tots els espanyols, 
tenen la mateixa obligació de complir amb la legislació vigent. La resta d’apreciacions que es solen esgrimir per a 
no voler acceptar aquest lloc de treball, són totalment subjectives i falses. 
 
2º El Pla de Seguretat i Salut, recollirà els següents documents per a que siguin signats pels respectius interessats. 
Aquests documents tenen per objecte revestir de l’autoritat necessària a les persones, que pel general no estiguin 
acostumades a donar recomanacions de prevenció de riscos laborals o no l’han fet mai. Es subministra a 
continuació per a això, un sol document tipus, que el Contractista adjudicatari ha d’adaptar al seu pla, a les figures 
de: Encarregat de Seguretat i Salut, quadrilla de seguretat i per al tècnic de seguretat en el seu cas. 
 
Nom del lloc de treball de prevenció: 
 
Data: 
 
Activitats que ha d’acomplir: 
 
Nom de l’interessat: 
 
Aquest lloc de treball, compte amb tot el recolzament tècnic, de la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, 
juntament amb el de la prefectura de l’obra. 
 
Signatures: La Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. El cap d’obra. Accepto el nomenament, l’interessat. 
 
Segell del Constructor adjudicatari: 
 
3º Aquests documents, es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat a l’oficina de l’obra. La primera copia, es 
lliurarà signada i segellada en original, a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut; la tercera copia, es lliurarà 
signada i segellada en original a l’interessat. 
 
4º Les persones designades, si no la tenen, hauran de rebre una formació en prevenció de riscos laborals, que 
s’ajusti a les funcions que van a desenvolupar, segons l’establert al Reglament dels Serveis de Prevenció. 
 
1.6.2.- PROCEDIMENTS PER AL CONTROL I SEGUIMENT DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
1- Cronograma del Pla de Seguretat i Salut 
 
El Contractista adjudicatari, subministrarà al seu Pla de Seguretat i Salut, el cronograma de complementació de les 
llistes de control del nivell de seguretat de l’obra. La forma de presentació preferida, és la d’un gràfic coherent amb 
el que mostra el pla d’execució de l’obra subministrat en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
2. - Llista de control de seguiment del Pla 

 
Amb la finalitat de respectar al màxim la llibertat empresarial i la seva pròpia organització dels treballs, s’admetran 
previ anàlisi d’operativitat, les llistes de control que composi o tingui en ús comú el Contractista adjudicatari. El 
contingut de les llistes de control serà coherent amb l’execució material de les proteccions i amb el lliurament i ús 
dels equips de protecció individual. 
 
Si el Contractista adjudicatari manca dels esmentats llistats o es veu impossibilitat per a composar-lo, haurà de 
comunicar-ho immediatament desprès de l’adjudicació de l’obra, a aquesta autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
amb la finalitat de que el subministri els oportuns models per a la seva confecció i implantació posterior en ella. El 
Contractista adjudicatari, inclourà al seu Pla de Seguretat i Salut, el model del “part de lliurament d’equips de 
protecció individual" que tingui per costum utilitzar a les seves obres. Si no ho posseeix haurà de composar-lo i 
presentar-lo i presentar-lo a l’aprovació de la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. Contindrà com a mínim les 
següents dades: 
 
1. Número del part. 
2. Identificació del Contractista principal. 
3. Empresa afectada pel control, sigui principal, subcontractista o autònom. 
4. Nom del treballador que rep els equips de protecció individual. 
5. Ofici o tasca que acompleix. 
6. Categoria professional. 
7. Llistat dels equips de protecció individual que rep el treballador. 
8. Signatura del treballador que rep l’equip de protecció individual. 
9. Signatura i segell de l’empresa principal. 
 
Aquests partes estaran confeccionats per duplicat. L’original d’ells, quedarà arxivat en poder de l’Encarregat de 
Seguretat i Salut, la copia es lliurarà a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 
 
3. - Manteniment, canvis de posició, reparació i substitució de la protecció col�lectiva i dels equips de 
protecció individual 
 
El Contractista adjudicatari proposarà a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, dins del seu Pla de Seguretat i 
Salut, un “programa d’avaluació” del grau de compliment del disposat al text d’aquest Plec de condiciones en 
matèria de prevenció de riscos laborals, capaç de garantir l’existència de la protecció decidida al lloc i temps 
previstos, la seva eficàcia preventiva real i el manteniment, reparació i substitució, en el seu cas, de totes les 
proteccions que s’ha decidit utilitzar. Aquest programa contindrà com a mínim: 
 
1º La metodologia a seguir segons el propi sistema de construcció del Contractista adjudicatari. 
 
2º La freqüència de les observacions o dels controls que va a realitzar. 
 
3º Els itineraris per a les inspeccions plantejades. 
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4º El personal que preveu utilitzar en aquestes tasques. 
 
5º L’informe anàlisi, de l’evolució dels controls efectuats. 
 
No obstant l’escrit a l’apartat anterior, es reitera el contingut dels apartats Nº 1º i 2º de l’índex d’aquest Plec de 
Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut. 
 
4. - Autorització d’ús de maquinària i d’eines 
 
Està demostrat per l’experiència, que molts dels accidents de les obres ocorren entre altres causes, pel 
voluntarisme mal entès, la falta d’experiència o de formació ocupacional i la imperícia. Per a evitar en el possible 
aquestes situacions, s’implanta en aquesta obra l’obligació real d’estar autoritzat a utilitzar una màquina o una 
determinada màquina eina.   
 
El Contractista adjudicatari, resta obligat a composar segons el seu estil el següent document, recollir-lo al seu Pla 
de Seguretat i posar-lo en pràctica: 
 
DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ D’UTILITZACIÓ DE LES MÀQUINES I EINES 
 
Data: 
 
Nom de l’interessat que queda autoritzat: 
 
Se l’autoritza l’ús de les següents màquines per estar capacitat per a ell: 
 
Llista de màquines que pot usar: 
 
Signatures: L’interessat. El Cap d’obra. 
 
Segell del constructor adjudicatari. 
 
Aquests documents es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat a l’oficina de l’obra. La copia, es lliurarà 
signada i segellada en original a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut; la tercera copia, es lliurarà signada i 
segellada en original a l’interessat. 
 
5. - Accions a seguir en cas d’accident laboral 
 
El Contractista adjudicatari crearà el sistema de primers auxilis per a actuar a l’obra en cas de necessitat. Aquest 
sistema, que vindrà especificat al seu Pla de Seguretat i Salut, consistirà, com a mínim en: 
 

- Designació d’un equip de primers auxilis amb personal ensinistrat per a això. 
 
- Dotació del material de farmaciola mínim per a aquests primers auxilis. Aquesta dotació dependrà de la capacitat 
d’actuació del personal de primers auxilis. 
 
- Definició del procediment per a la prestació dels primers auxilis i per a l’evacuació de l’accidentat. El Contractista 
adjudicatari resta obligat a recollir dins del seu Pla de Seguretat i Salut els següents principis de socors: 
 
1º L’accidentat és el primer. Se l’atendrà d’immediat amb la finalitat d’evitar l’agreujament o progressió de les 
lesions. 
 
2º En caso de caiguda des d’alçada o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, es suposarà sempre, que pugui 
existir lesions greus, en conseqüència, s’extremaran les precaucions d’atenció primària en l’obra, aplicant les 
tècniques especials per a la immobilització de l’accidentat fins l’arribada de l’ambulància i de reanimació en el cas 
d’accident elèctric. 
 
3º En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en camella i ambulància; s’evitaran en el possible segons el bon 
criteri de les persones que atenguin primerament a l’accidentat, la utilització dels transports particulars, pel que 
impliquen de risc i incomoditat per a l’accidentat. 
 
4º El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del Pla de Seguretat i Salut que composi, la infraestructura 
sanitària pròpia, mancomunada o contractada amb la que compte, per a garantir l’atenció correcta als accidents i la 
seva més còmoda i segura evacuació d’aquesta obra. 
 
5º El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del Pla de Seguretat i Salut que composi, el nom i direcció del 
centre assistencial més proper, previ per a l’assistència sanitària dels accidentats, segons sigui la seva 
organització. 
 
6º El Contractista adjudicatari, queda obligat a instal�lar una sèrie de rètols amb caràcters visibles a 2 m, de 
distància, en el que es subministri als treballadors i resta de persones participants a l’obra, la informació necessària 
per a conèixer el centre assistencial, la seva adreça, telèfons de contacte, etc.; aquest rètol contindrà com mínim 
les dades del quadre següent, amb una realització material que queda a la lliure disposició del Contractista 
adjudicatari: 
 
EN CAS D’ACCIDENT ACUDIR A: 
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7º El Contractista adjudicatari instal�larà el rètol precedent de forma obligatòria als següents llocs de l’obra: accés a 
l’obra en sí; a l’oficina d’obra; al vestuari lavabo del personal,; al menjador i en tamany full DIN A4, a l’interior de 
cada maletí farmaciola de primers auxilis. Aquesta obligatorietat es considera una condició fonamental per a 
aconseguir l’eficàcia de l’assistència sanitària en cas d’accident laboral. 
Amb referència a l’itinerari, el Contractista adjudicatari queda obligat a incloure al seu Pla de Seguretat i Salut, un 
itinerari recomanat per a evacuar als possibles accidentats, amb la finalitat d’evitar errors en situacions límit que 
poguessin agreujar les possibles lesions de l’accidentat. 
 
El Contractista adjudicatari també queda obligat a realitzar les accions i comunicacions que es recullen al quadre 
explicatiu informatiu següent, que es consideren accions clau per a un millor anàlisi de la prevenció decidida i la 
seva eficàcia: 
 
COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 
 
El Contractista adjudicatari inclourà, al seu Pla de Seguretat i Salut, la següent obligació de comunicació immediata 
dels accidents laborals: 
 
Accidents de tipus lleu. 
 
A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes 
i adoptar les correccions oportunes. 
A l’Autoritat Laboral: a les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 
 

Accidents de tipus greu. 
 
A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de forma immediata, amb la finalitat d’investigar les seves causes i 
adoptar les correccions oportunes. 
 
A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals.. 
 
Accidents mortals. 
 
Al jutjat de guàrdia: per a que pugui procedir-se a l’aixecament del cadàver i a les investigacions judicials. 
 
A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de forma immediata, amb la finalitat d’investigar les seves causes i 
adoptar les correccions oportunes. 
 
A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 
 
Con la finalitat d’informar a l’obra de les seves obligacions administratives en cas d’accident laboral, el Contractista 
adjudicatari queda obligat a recollir al seu Pla de Seguretat i Salut, una sincopa de les actuacions administratives a 
les que està legalment obligat. 
 
Per últim el Contractista tindrà a l’obra i als llocs senyalats als plànols, un maletí farmaciola de primers auxilis, 
contenint tots els articles que s’especifiquen a continuació: Aigua oxigenada; alcohol de 96 graus; tintura d’iode; 
"mercurocrom" o "cristalmina"; amoníac; gasa estèril; cotó hidròfil estèril; esparadrap antial�lèrgic; torniquets 
antihemorràgics; bossa per a aigua o gel; guants esterilitzats; termòmetre clínic; apòsits autoadhesius. 
 
Aquesta dotació es podrà augmentar amb material més específic, sempre que existeixi en l’obra personal capacitat 
per al seu ús i administració. 
 
Les "literatures" dels amidament si pressupost especifiquen les marques, qualitats i quantitats necessàries, que han 
de tenir-se per incloses en aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars, i que no es reprodueixen per 
economia documental. 
 
6. - Llibre d’ordres 
 
Les ordres de seguretat i salut, les donarà la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, mitjançant la utilització del 
“Llibre d’Ordres i Assistències” de l’obra. Les anotacions així exposades, tenen rang d’ordres o comentaris 
necessaris d’execució d’obra i en conseqüència hauran de ser respectades pel Contractista adjudicatari de l’obra. 
 
7. - Llibre d’incidències 
 
Estarà sempre a l’obra i el seu ús i control es realitzarà en funció de l’establert a l’article 13 del R.D. 1627/1997. 
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1.6.3.- AVALUACIÓ DE DECISIÓ SOBRE LES ALTERNATIVES PROPOSADES PEL PLA DE SEGURETAT I 
SALUT 
 
L’autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut, per a avaluar les alternatives proposades pel contractista adjudicatari al 
seu Pla de Seguretat i Salut, utilitzarà els següents criteris tècnics. 
 
1-Respecte a la protecció col�lectiva 
 
- El muntatge, manteniment, canvis de posició i retirada d’una proposta alternativa, no tindran més riscos o de 
major entitat, que els que te la solució d’un risc decidida a aquest treball. 
 
- La proposta alternativa, no exigirà fer un major número de maniobres que les exigides per la que pretén substituir; 
es considera que: a major número de maniobres, major quantitat de riscos. 
 
- No pot ser substituïda per equips de protecció individual. 
 
- No augmentarà els costos econòmics previstos. 
 
- No implicarà un augment del termini d’execució d’obra. 
 
- No serà de qualitat inferior a la prevista en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
- Les solucions previstes en aquest Estudi de Seguretat, que estiguin comercialitzades amb garanties de bon 
funcionament, no podran ser substituïdes per altres de tipus artesanat, (fabricades en taller o en l’obra), excepte 
que aquestes es justifiquin mitjançant un càlcul exprés, la seva representació en plànols tècnics i la signatura d’un 
tècnic competent. 
 
2. - Respecte als equips de protecció individual 
 
- Les propostes alternatives no seran d’inferior qualitat a les previstes en aquest Estudi de Seguretat. 
 
- No augmentaran els costos econòmics previstos, excepte si s’efectua la presentació d’una completa justificació 
tècnica, que raoni la necessitat d’un augment de la qualitat decidida en aquest estudi de seguretat. 
 
3. - Respecte a altres assumptes 
 
- El Pla de Seguretat i Salut, ha de contestar fidelment a tots les obligacions contingudes en aquest Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 

- El Pla de Seguretat i Salut, reproduirà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, amb la finalitat d’abreujar 
en tot el possible, el temps necessari per a realitzar la seva anàlisi i procedir als 
tràmits d’aprovació. 
 
- El Pla de Seguretat i Salut, subministrarà el "pla d’execució de l’obra” que proposa al Contractista adjudicatari com 
conseqüència de l’oferta d’adjudicació de l’obra, contenint com a mínim, totes les dades que conté el d’aquest 
Estudi de Seguretat i Salut. 
 
1.6.4.- NORMES D’AMIDAMENT, CERTIFICACIÓ I SANCIONS APLICABLES 
 
1-Amidament de les partides de Seguretat i Salut 
 
Els amidaments dels components i equips de seguretat es realitzaran en l’obra, mitjançant l’aplicació de les unitats 
físiques i patrons, que les defineixen, és a dir: m., m2., m3., l., Ut., i h. No s’admetran altres suposats. 
 
L’amidament dels equips de protecció individual utilitzats, es realitzaran mitjançant l’anàlisi de la veracitat dels 
partes de lliurament definits a aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars, juntament amb el control de 
l’apilament dels equips retirats per ús, caducitat o trencament. No s’admetran els amidaments de proteccions 
col�lectives, equips i components de seguretat, de qualitats inferiors a les definides en aquest Plec de Condicions. 
 
2. - Certificació de les partides de Seguretat i Salut 
 
La certificació del pressupost de seguretat de l’obra, està subjecta a les normes de certificació, que han d’aplicar-se 
a la resta de les partides pressupostaries del projecte d’execució, segons el contracte de construcció signat entre la 
Propietat i el Contractista adjudicatari. Aquestes partides a les que ens referim, són part integrant del projecte 
d’execució per definició expressa de la legislació vigent. 
 
3. - Sancions econòmiques cap el contractista 
 
S’hauran d’incloure en aquest apartat les mateixes sancions que per incompliment de qualitat, vici ocult i retard, es 
troben contingudes a les bases del concurs de l’obra o al contracte d’adjudicació de l’obra. Les del conveni marca 
del projecte d’execució material. 
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3.- PRESSUPOST 
 
EL PRESSUPOST PELS ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT ÉS DE MIL SIS-CENTS CINQUANTA VUIT 
EUROS AMB CINQUANTA–UN CENTIMS. (1.658,51 €) 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIALS (PEM)    82.025,24 € 

 

Capítol I EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL    620,14 € 

Capítol II SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA   305,95 € 

Capítol IIII SENYALITZACIÓ      508,45 € 

Capítol IV PREVENCIÓ D’INCENDIS       58,43 € 

Capítol V PROTECCIÓ INSTAL�LACIÓ ELÈCTRICA     34,56 € 

Capítol VI INSTAL�LACIÓ DE PERSONAL       50,37 € 

Capítol VII MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS     61,53 € 

Capítol VIII FORMACIÓ I REUNIONS D’OBLIGAT COMPLIMENT    19,08 € 

 

TOTAL PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT    1.658,51 € 

 

 

Barcelona, febrer  del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

L’autor del projecte: 

                  

                                      Miguel Mateos Rivera 
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1- ASPECTES GENERALS 

1.1.- OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS. 

1.1.1.- OBJECTE 

Aquest plec de prescripcions generals té per objecte en primer lloc estructurar l’organització general de 

l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les condicions que 

ha d’acomplir el procés d’execució de les unitats d’obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que 

s’han de realitzar els amidaments i abonaments. 

1.1.2.- ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El present plec s’aplicarà per a la construcció, control, direcció i inspecció de les obres corresponents al 

“Projecte constructiu per a l’adequació del camí fluvial del riu Tenes, del pont de la Man fins el límit del 

terme municipal de Montmeló. EXP. 2014-878 “ en el terme municipal de Parets del Vallès”. 

Instruccions, normes i disposicions aplicables: 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, 

les establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques Generales per a obres de Carreteres i Ponts (PG-

3), aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976, modificacions posterior i el senyalat en els 

Plànols del Projecte, defineixen tots els requisits tècnics de les obres que són objecte del mateix. 

La publicació editada pel Servicio de Publicaciones del MOPT de l’anomenat Plec de Prescripcions 

Tècniques Generales és legal, a tots els efectes, en vista de l’Ordre Ministerial de 2 de juliol de 1976. 

-  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per Reial 

Decret 776/1997, de 30 de Maig. 

-  Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per Ordre 

de Presidència del Govern, de 5 de maig de 1972. 

-  Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó en massa o armat EHE, aprovada per 

Reial Decret 2661/1998, de 11 de desembre. 

-  Reglament de línies elèctriques d’Alta Tensió. Decret 3151/1968, de 28 de novembre (BOE de 27 de 

desembre de 1968). 

-  Reglament electrotècnic de Baixa Tensió. Decret 2413/1973, de 20 de setembre (BOE de 9 d’octubre 

de 1973). 

-  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials 

actualment en vigència. 

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la 

Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del MOPU 

de 28 de juliol de 1974), o en el seu cas la corresponent normativa municipal. 

- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la vigent 

Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, o en el seu cas la corresponent normativa 

municipal. 

- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 

Ciment. 

- Recomanacions per la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. THM-73, de 

l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. 

Les modificacions posteriors a l’aprovació del PG-3/75 d’obligat consideració en el Plec de Prescripció 

Tècniques Particulars de tot el projecte, son les que a continuació es relacionen: 

- Ordre Ministerial, de 28 de desembre de 1999, per la que s’actualitzen determinats articles del PG-

3 relatius a senyalització, abalisament i sistemes de contenció de vehicles, (BOE 28 de gener de 

2000) ha modificat l’article: 

  . 700 Marques vials. 

 Incorporant: 

  . 701 Senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (abans senyals de circulació). 

  . 702 Ulls de gat retrorreflectants d’utilització en senyalització horitzontal. 

  . 703 Elements d’abalisament retrorreflectants. 

  . 704 Barreres de seguretat. 

 Queden derogats: 

  . 278 Pintures a emprar en marques vials. 

  . 279 Pintura per a emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris a utilitzar en 

    senyals de circulació. 

  . 289 Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives. 

 . 701 Senyals de circulació. 

- Annex a la "Instrucció sobre seccions de ferms en autovies", aprovada por Ordre Ministerial de 31 

de juliol de 1986 (BOE del 5 de setembre), que revisa els següents articles: 



 

 

DOCUMENT NÚM. 2 – BASES TÈCNIQUES                              1.PLEC DE PRESCRIPCIONS GENERALS 
 

Projecte constructiu per a l’adequació del camí fluvial del riu Tenes, del pont de la Man fins el límit del terme municipal de Montmeló. EXP. 2014-878            - Pàgina 3 de 11 - 

  . 500 "tot-u natural" (abans "Subbases granulares"). 

  . 501 "tot-u artificial". 

  . 516 "Formigó compactat" (nou). 

  . 517 "Formigó magre". 

- Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer de 1997, a inclòs l’article nou: 

  . 543  Mescles bituminoses discontínues en calent per a capes de trànsit de petit gruix. 

- Ordre Ministerial, de 27 de desembre de 1999, per la que s’actualitzen determinats articles del PG-

3 relatius a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22 de gener de 2000), ha 

modificat els articles: 

 . 202 Ciments. 

 . 211 Betums asfàltics. 

 . 213 Emulsions bituminoses. 

 . 214 Betums fluxadors. 

Incorporant els nous articles: 

 . 200 Cales per a estabilització dels sòls. 

 . 212 Betums fluïdificats per a reg d’imprimació. 

 . 215 Betums asfàltics modificats amb polímers. 

 . 216 Emulsions bituminoses modificades amb polímers. 

Quedant derogats els articles: 

 . 200 Calç aèria 

 . 201 Calç hidràulica. 

 . 210 Quitrà. 

- L’Ordre Comunicada, de 24 de maig de 2000, sobre utilització en Projectes dels nous articles del 

Plec de Prescripcions Generales sobre formigons i acers estructurals ha substituït els articles: 

  . 240 Barres corrugades per a formigó estructural (abans “Barres llises per a formigó armat"). 

  . 241 Malles electrosoldades (abans "Barres corrugades per a formigó armat"). 

  . 242 Armadures bàsiques electrosoldades en gelosia (abans "Malles electrosoldades"). 

  . 243 Filferros per a formigó pretensat. 

  . 244 Cordons de dos (2) o tres (3) filferros per a formigó pretensat (abans "Torçals per a 

formigó pretensat"). 

  . 245 Cordons de set (7) filferros per a formigó pretensat (abans "Cordons per a formigó 

pretensat"). 

  . 246 Tendons per a formigó pretensat (abans "Cables per a formigó pretensat). 

  . 247 Barres de pretensat (abans "Barres per a formigó pretensat"). 

  . 248 Accessoris per a formigó pretensat. 

  . 280 Aigua a utilitzar en morter i formigons. 

  . 281 Additius a utilitzar en formigons (abans “Airejants a utilitzar en formigons”). 

  . 283 Addicions a utilitzar en formigons (abans “Plastificants a utilitzar en formigons”). 

  . 285 Productes filmògens de curat. 

  . 287 Poliestirè expandit per a utilització en estructures (abans “Poliestirè expandit”). 

  . 610 Formigons. 

  . 610a Formigons d’alta resistència. 

  . 620 Perfils i xapes d’acer laminat en calent, per a estructures metàl�liques (abans 

    “Productes laminats per a estructures metàl�liques”), que revisa i amplia els articles 250 

    a 254. 

- Per l’Ordre Ministerial de 28 de setembre de 1989 (BOE del 9 d’octubre) es revisa l’article 104 

“Desenvolupament i control de les Obres”. 

- Per l’Ordre Ministerial 294/87 T, de 23 de desembre de 1987, s’han revisat els següents articles: 

  . 530 “Regs d’emprimació”. 

  . 531 “Regs d’adherència”. 

  . 532 “Regs de cura” (abans “tractaments superficials”). 

- Per l’Ordre Circular 297/88 T de 29 de març de 1988 es revisaran els articles: 

  . 510 “Sòl estabilitzat “in situ” amb calç”. 

  . 511 “Sòls estabilitzats “in situ” amb ciment” (abans “sòls estabilitzats amb productes 

    bituminosos). 

  . 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta (abans “macadam per penetració 
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    amb lligants bituminosos viscosos”). 

- Per l’Ordre Circular 5/2001, de 15 de juny de 2001, s’han revisat els articles següents: 

  . 530  “Regs d’imprimació”. 

  . 531 “Regs d’adherència”. 

  . 532 “Regs de cura” (abans “tractaments superficials”). 

  . 540 “Beurades bituminoses”. 

  . 542 “Barreja bituminosa en calent”. 

  . 543 “Barreja bituminosa discontínua en calent per a capes de rodadura”. 

  . 550 “Paviments de formigó vibrat”. 

- Normes UNE 

- Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1-IC i els senyals d’obra la Instrucció 8.3. I.C. 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 

d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres d'aquest projecte. 

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 

promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, que 

tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, 

quedant a decisió del Director d'Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que 

disposa aquest plec. 

1.2.-  DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

La descripció de la solució adoptada, d’una manera ben definida, es presenta al document número 1: 

Memòria i annexos, i també en la documentació gràfica que formen el document número 4. 

Es projecta sota els criteris de traçat pels ciclistes, vianants i vehicles i, també sota el criteri de 

minimitzar les tasques de manteniment de l’obra. 

El projecte intenta preservar en cada tram l’eix de la calçada i les línies existents, només retocant 

aquella senyalització horitzontal indispensable per garantir l’operativitat del espai. 

1.3.-  DIRECCIÓ D’OBRA 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 

corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per l’Ajuntament de Parets del Vallès, estarà a 

càrrec d’una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. L’Ajuntament de Parets del Vallès 

participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà 

de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti 

a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els preus del pressupost. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

- Les modificacions d'obra establertes per l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

- Les condicions particulars del seu contracte amb l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

Sobre aquestes bases les funcions particulars de la Direcció d’Obra seran les especificades en el contracte 

subscrit entre aquests i l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

Pel desenvolupament del seu treball en les degudes condicions, el Contractista haurà de facilitar la seva 

tasca facilitant-li l’accés a totes les instal�lacions i tall oberts en l’obra. 

1.4.- DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

1.4.1.- REPLANTEIG. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran 

a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se 

Acta dels resultats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 

Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en què programi portar-los a terme. La 

Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas que els mètodes o temps d'execució donin 

lloc a errors en les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteig efectuats. 
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1.4.2.- PLÀNOLS D'OBRA 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 

característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 

Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en 

aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteig, treballs i assaigs realitzats, 

els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient 

anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es 

refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i 

disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les 

disposicions adoptades. 

En particular, serà responsabilitat del Contractista la realització dels estudis, plànols i documentació 

necessària per a la sol�licitud de permisos a les Companyies afectades per a l’estintolament dels serveis 

que així ho requereixin. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 

modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes 

al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra 

projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho 

comunicarà a l’Ajuntament de Parets del Vallès per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició 

tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual 

precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del 

citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

1.4.3.- PROGRAMA DE TREBALLS 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. 

Aquest programa de treball serà aprovat per l’Ajuntament de Parets del Vallès al temps i en raó del 

Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

El programa de Treball comprendrà: 

a)  La descripció detallada de manera en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb 

criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 

En el programa quedaran descrites i justificades les diferents fases d’execució previstes i la 

configuració del trànsit que queda en servei en cada una d’elles, tant del trànsit rodat com del de 

vianants. La programació d’aquest desviaments s’haurà de fer d’acord amb els criteris i condicionants 

determinats per la Policia Municipal. 

b)  Avantprojecte de les instal�lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, oficines d'obra, magatzems, 

sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa. 

c)  Relació de la maquinària que s'emprarà, amb expressió de les seves característiques, on es troba 

cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la 

justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les 

quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

d)  Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal 

superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra. 

e)  Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres, 

previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f)  Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost 

d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a 

l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 

h)  Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la 

contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o 

retards en la realització dels treballs, l’Ajuntament de Parets del Vallès ho cregui convenient. La Direcció 

d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar 

en la seva redacció. 

Si del seguiment de l’obra realitzada la Direcció d’Obra observés retards injustificats d’algunes unitats o 

activitats, podrà ordenar la incorporació de medis extraordinaris de producció i/o l’ampliació de la jornada de 

treball. El Contractista no podrà reclamar cap tipus de sobrecost per aquest concepte. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que 

la Direcció d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a 

les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

1.4.4.- CONTROL DE QUALITAT 

La qualitat de l’obra definida en aquest Projecte queda assegurada mitjançant el seguiment i control de la 

realització del Pla de Control de Qualitat. 
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El retard en l’execució de les obres com a conseqüència de la manca de disponibilitat dels resultats del 

control de qualitat serà risc exclusiu del Contractista i en cap cas imputable a la Direcció d’Obra, que podrà 

ordenar la paralització de tots o part dels treballs si considera que la seva realització, sense disposar de les 

Actes de resultats, pugui comprometre la qualitat de l’obra en curs. 

El personal i laboratori que durà a terme les citades comprovacions i assaigs serà aprovat per l’Ajuntament 

de Parets del Vallès. Correspon al Contractista tenir en compte les següents qüestions en quan als assaigs 

de qualitat a realitzar en l’obra: 

- L’abonament dels assaigs al personal o laboratori que els realitzi serà per compte del Contractista, qui 

facturarà a l’Ajuntament de Parets del Vallès el cost dels mateixos en les successives certificacions. 

- El Contractista està obligat a comunicar a l’Administració, representada pel Director de l’obra o 

persona delegada a tal efecte, amb l’antelació suficient que permeti la realització dels assaigs 

pertinents, que una unitat d’obra està acabada a judici del Contractista per a la seva comprovació per 

la Direcció d’Obra. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 

materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en 

funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 

funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de l’Ajuntament de Parets del Vallès, 

com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades 

previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 

enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d’abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no 

ser reconstruïdes en el termini concedit, l’Ajuntament de Parets del Vallès podrà encarregar el seu 

arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 

realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 

comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a 

donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans 

auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s’aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l’obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap 

indemnització per al Contractista. 

1.4.5.- MATERIALS 

- Tots els materials han de ser adients a la fi a que es destinen, i havent-se tingut en compte en les 

bases de preus i formació de pressupostos, s’entén que seran de la millor qualitat en la seva classe 

entre tots els existents en el mercat. 

- Per això, i encara que per les seves característiques singulars o menor importància no hagin estat 

objecte d’una definició més explícita, la seva utilització quedarà condicionada a l’aprovació del 

Director de les obres, qui podrà determinar les proves o assaigs de recepció que siguin adients a 

tal efecte. 

- En tot cas, els materials seran d’igual o millor qualitat que la que puguis deduir-se de la seva 

procedència, valoració o d’altres característiques citades en algun document del projecte i es 

subjectaran a normes oficial o criteris de bona fabricació del ram. El Director de les obres podrà 

recusar el seu subministri per empreses que no ofereixin les garanties adients. 

- L’Ajuntament de Parets del Vallès es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui 

posseir o adquirir, ja sigui a través d’aquest mateix contracte, ja per qualsevol altre medi. 

- Els materials que subministri el Contractista hauran d'acomplir les característiques contingudes en 

el Plec de Prescripcions Tècniques Generals de materials, obres i instal�lacions municipals. 

- Els materials i el mobiliari urbà, independent d'acomplir amb les condicions generals contingudes al 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals, hauran d'ajustar-se a les característiques particulars 

que la inspecció facultativa determini per a cada subministrament. 

- Dins de l'import del pressupost, el Contractista haurà d'acceptar les variacions de materials que la 

inspecció facultativa de les obres indiqui. 

- Els materials rescatats es consideraran de propietat municipal i en els casos en que la direcció 

facultativa així ho disposi, es traslladaran als magatzems municipals; del contrari es traslladaran 

d'immediat a l'abocador. 

- Tots els productes resultants de l’excavació dels ferms i dels enderrocs d’altres elements de l’obra, 

es portaran a la central de matxuqueig i reciclatge marcat per la direcció facultativa per al seu 

aprofitament. 

- El dipòsit de runes s'efectuarà exclusivament per mitjà de contenidor. 
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- Els amidaments de les excavacions, demolicions càrregues i transports s’entenen MSP (mesurats 

sobre perfil). 

- Les excavacions, demolicions i càrregues siguin a mà o a màquina, seran a un preu únic. 

1.4.6.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de la 

documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, les 

persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a 

l’àrea Metropolitana de Barcelona i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció 

d'Obra. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica 

i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la 

facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense 

obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No 

obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà 

el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa 

autorització de la Direcció d'Obra. 

1.4.7.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre 

els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per la 

Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la 

forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per 

la Direcció d'Obra, amb la col�laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

L’Ajuntament de Parets del Vallès no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 

comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que 

comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

1.4.8.- MANTENIMENT I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT LES OBRES I SENYALITZACIÓ DE 

LES OBRES 

- La senyalització de les obres durant la seva execució es farà d’acord amb l’Ordre Circular 301/89 T 

“Senyalització d’Obres”, la Norma 8.3-IC, i demés disposicions al respecte que existeixen o 

poguessin entrar en vigor abans de la finalització de les obres, així com amb els continguts de les 

següents publicacions: 

- Nota de Servei de la Direcció General de Carreteres, de 15 de novembre de 1993, sobre cartell 

d’obra. 

- Senyalització mòbil d’obres. Dirección General de Carreteras, 1997 (Sèrie Monogràfica). Adequació 

de la Norma 8.3-IC sobre Senyalització d’Obres. 

- Manual d’exemples de senyalització d’obres fixes. Dirección General de Carreteras, 1997 (Sèrie 

Monogràfica). Aplicació de la Norma 8.3-IC sobre Senyalització d’Obres. 

Es compliran a més les normes o ordres que determinin els responsables de tràfic de l’Ajuntament de 

Parets del Vallès. 

El Director d’Obra ratificarà el tipus de senyal a utilitzar conforme a les normes vigents en el moment de la 

construcció, essent per compte i responsabilitat del Contractista l’establiment, vigilància i conservació de les 

senyals que siguin necessàries. 

El Contractista assenyalarà l’existència de rases obertes, impedirà l’accés a elles a totes les persones 

alienes a l’obra i tancarà tota la zona perillosa, havent d’establir la vigilància necessària, especialment de nit, 

per evitar danys al trànsit i a les persones que hagin de travessar la zona de les obres. 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, assegurarà el manteniment del trànsit en tot moment durant 

l’execució de les obres, al menys amb els nivells de serveis i el número de carrils especificats. 

El Contractista mantindrà en perfectes condicions de conservació tots els elements de senyalització d’obres 

i instal�lacions, en particular, els destinats a senyalitzar els desviaments provisionals del trànsit durant 

l’execució de les obres. Una vegada finalitzades, tots els elements que hagin estat objecte d’amidament i 

abonament en pressupost, i que són per tant propietat de l’Administració, seran posats a disposició del 

Director de l’Obra. 

Els desviaments i la senyalització d’obres segons el pla d’obra del Contractista, haurà estat aprovat abans 

del començament de les obres en cas de diferir dels inclosos en aquest projecte. El Contractista, en 

qualsevol cas, serà l’encarregat de sol�licitar els permisos i autoritzacions necessàries per a la instal�lació 

dels desviaments davant els organismes afectats, no haurà de ser causa o motiu de demora sobre el pla 

d’obra proposat. Així mateix seran per compte del Contractista les despeses que suposi la seva tramitació. 
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Les instruccions que altres Organismes pugessin donar al Contractista, hauran de ser notificades al Director 

d’Obra per al seu coneixement i conformitat per escrit. 

El Contractista mantindrà en perfectes condicions de conservació tots els elements necessaris destinats a 

mantenir el trànsit dels veïns per la zona durant l’execució de les obres. Una vegada finalitzades, tots els 

elements que hagin estat objecte d’amidament i abonament en pressupost, i que són per tant propietat de 

l’Administració, seran posats a disposició del Director de l’Obra. 

1.4.9.- SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL 

D'acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24.10.97 (BOE 25.10.97), el Contractista haurà d'elaborar un "Pla 

de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les 

circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. Aquest Pla, previ informe del 

Coordinador de Seguretat i Salut serà aprovat per l'Autoritat competent, i tornarà a formar part de la 

documentació contractual d’aquest contracte. 

Hauran de prendre’s, a més, les següents precaucions especials durant l’execució de les obres: 

1) Les rases estaran acotades tancant la zona de pas en la que puguin existir riscs per a vianants o 

vehicles. 

2) Les zones de construcció d’obres singulars, com pous d’encreuament, pericons, pous d’enclavament 

de tubs, etc., estaran completament tancades. 

3) Les tanques de protecció estaran a no més d’un metre del cantell de la rasa quan es proveeixi passos 

de vianants paral�lels a la seva direcció i a no menys de 2 m, quan es prevegi pas de vehicles. 

4) L’aplec de materials i terres extretes en talls de fondària major de 1,25 m, es disposaran a una 

distància no menor de 1,50 m del cantell. 

5) En rases o pous de fondària major de 1,25 m i sempre que hi hagi operaris treballant a l’interior, se’n 

mantindrà un de prevenció en l’exterior. 

6) Les rases de fondària major de 1,25 m, estaran previstes d’escales que ultrapassin un metre, la part 

superior del tall. 

1.4.10.- DETECCIÓ DE SERVEIS EXISTENTS 

Previ al començament de l’obertura de les rases, serà comesa del Contractista la realització de les cales 

necessàries per a la localització exacta dels serveis afectats detectats, així com sol�licitud d’informació 

complementària a les Companyies propietàries dels mateixos, amb el fi de minimitzar l’impacte sobre 

aquells i poder ajustar la geometria de l’obra definida en aquest Projecte a les circumstàncies reals presents 

en obra. 

Per a la tramitació de les gestions i permisos necessaris comptarà amb el recolzament i ajut de la Direcció 

Facultativa, si bé la responsabilitat última d’aquests treballs li correspon al Contractista, que no podrà adduir 

retards en aquesta fase de l’obra com justificació a l’incompliment parcial o total dels treballs adjudicats. 

Qualsevol modificació sobre allò projectat que el Contractista consideri necessari realitzar per a adequar-se 

als serveis afectats després del procés abans citats, serà projectat per ell i sotmès a l’aprovació per part de 

la Direcció d’Obra, qui jutjarà sobre la idoneïtat i justificació de la modificació. 

El Contractista haurà de reparar al seu càrrec els serveis públics o les propietats privades afectades com a 

conseqüència de l’execució dels seus treballs, indemnitzant a les persones físiques i/o jurídiques que 

resultin perjudicades. 

1.4.11.- PERÍODE DE MANTENIMENT DE L’ARBRAT I ENJARDINAMENT 

En el cas de partides d’obra de gespa, sembres i plantacions, el seu manteniment en el primer any després 

de la recepció definitiva de les obres és inclòs als preus, no essent d’abonament independent. 

En partides d’arbrat i enjardinament general, l’adjudicatari mantindrà al seu càrrec les mateixes, en el termini 

fixat d’un any des de la recepció provisional de les obres. 

L’empresa adjudicatària observarà a la planificació de les obres les èpoques de plantació de l’arbrat previst 

al projecte, sense que suposi motiu d’increment de cap de les partides d’obra. 

1.4.12.- EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions del qual no figurin en aquest Plec 

de Prescripcions Generals, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el 

seu defecte, amb allò que ordeni el Director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 

S’abonaran completament finalitzades, als preus fixats en el Pressupost que compren totes les despeses 

necessàries per a la seva execució, entenent que s’inclouen materials, medis auxiliars, muntatges, pintures, 

proves, posada en servei i tots els elements o operacions siguin necessaris per al ús de les unitats en 

qüestió. 

1.4.13.- CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES 

El Contractista resta compromès a conservar al seu càrrec i fins que siguin rebudes, totes les obres que 

integraran el projecte. Així mateix resta obligat a la conservació al seu càrrec de les obres en el termini de 

garantia de dos anys, des de la data de recepció. 



 

 

DOCUMENT NÚM. 2 – BASES TÈCNIQUES                              1.PLEC DE PRESCRIPCIONS GENERALS 
 

Projecte constructiu per a l’adequació del camí fluvial del riu Tenes, del pont de la Man fins el límit del terme municipal de Montmeló. EXP. 2014-878            - Pàgina 9 de 11 - 

1.5.- AMIDAMENT I ABONAMENT 

1.5.1.- AMIDAMENT DE LES OBRES 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 

Generals, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 

definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de 

que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 

defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, el Contractista queda obligat a acceptar les decisions de l'Administració 

sobre el particular. 

1.5.2.- ABONAMENT DE LES OBRES 

1.5.2.1.- Preus unitaris 

Els preus unitaris fixats per unitat d’obra cobreixen totes les despeses necessàries per a l’execució material 

de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, personal, materials, maquinària, 

elements auxiliars i mides de seguretat, sempre que expressament no es digui el contrari en aquest Plec de 

Condicions Tècniques Generals. 

La descripció de les operacions i materials precisos per a executar cada unitat d’obra que s’indica als 

diferents articles del present Plec i en els Preus del Projecte, no és exhaustiva si no enunciativa, per a la 

millor comprensió dels conceptes que estan compresos en la mateixa. En conseqüència els treballs, equips 

o materials distints o no relacionats, però imprescindibles per a executar la unitat, es consideren inclosos al 

preu unitari corresponent. 

Tots els materials i elements necessaris o complementaris per al correcte acabat de la unitat d’obra, encara 

que no figurin als Documents contractuals, si es consideren convenients a judici de la Direcció d’Obra, 

s’hauran d’executar sense motiu de sobrepreu. 

Si el Contractista, inclòs amb autorització de la Direcció d’Obra, emprès materials de més acurada 

preparació o de major qualitat que l’assenyalada al Projecte o substitueixi una classe de fàbrica per altre 

que tingués assignat major preu o executés amb majors dimensions a qualsevol part de les obres o, en 

general, introdueix en aquesta i sense demanar-se’l, qualsevol altre modificació que sigui beneficiosa a 

judici de la Direcció d’Obra, no tindrà dret, malgrat això, més que a l’abonament del que pogués 

correspondre-li al cas de que hagués construït l’obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o 

adjudicada. 

Els preus unitaris que apareixen, serà el que s’aplicarà als amidaments per obtenir l'import d'Execució 

Material de cada unitat d’obra. 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s’emprin 

hipòtesi no coincidents amb la forma real d’executar les obres (jornals i mà d’obra necessària, quantitat, 

tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per completar la unitat 

d’obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc.), 

aquests extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan 

continguts en un document merament informatiu.  

1.5.2.2.- Altres despeses per compte del Contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 

següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

- Les despeses de replanteig general de l’obra o la seva comprovació i els replanteigs parcials. 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 

d’accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d’aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

acomplint els requisits vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de mantenir en servei la xarxa de pluvials existent i les de construcció i conservació de 

desguassos, tant provisionals com a definitius i la seva connexió a la xarxa de clavegueram urbana. 

- Les obres de drenatge, desviaments de corrents d’aigua, esgotament o rebaix del nivell freàtic, 

necessàries per a impedir l’entrada i/o evacuar les aigües de les zones de treball, a no ser que 

aquestes mesures figurin expressament en el pressupost. 

- Les despeses de subministrament, col�locació, conservació i retirada de senyals de tràfic, tanques, 

elements de senyalització, il�luminació i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de 

les obres. 

- Les despeses de remoció de les instal�lacions, eines, materials i neteja general de l’obra quan es 

finalitzi, sent part integrant d’aquest Plec, els articles número 2, 3, 4, 5 i 6 de l’Ordre Ministerial de 31 

d’agost de 1987, referent a la senyalització, abalisament, defenses, neteja i acabament d’obres fixes 

en vies fora de poblacions. 
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- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal�lacions per al subministrament de l’aigua i 

energia elèctrica necessaris per a les obres i els seus consums. 

- Les despeses de demolició de les instal�lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades 

de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei, inclòs la contractació de les 

assegurances que cobreixen aquesta responsabilitat. 

- Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per acomplir el Pla de 

Treballs o per actuacions especials. 

- Les despeses ocasionades per les senyalitzacions provisionals i vigilància de l’obra per al desviament 

de la circulació de persones i/o vehicles. 

- Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra, fins i des dels acopis 

entremitjos i fins a l’abocador. El preu serà únic sigui quin sigui el mitjà que s’utilitzi (camions, 

contenidors o alternatius). 

- Les despeses ocasionades per la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les prescripcions 

donades per l’Ajuntament del Vallès. 

- Treballs de replanteig i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa. 

- Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, a causa de 

l’execució de l’obra en diferents fases en cas que sigui necessari per a mantenir la funcionalitat de la 

via o en cas que així ho requereixi la Direcció Facultativa. 

- Les despeses instal�lacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a mantenir en 

funcionament els serveis d’enllumenat i semàfors fins que no entrin en funcionament els definitius. 

- En el cas de rescissió de contracte, qualsevol que sigui el motiu, seran per compte del Contractista les 

despeses originades per la liquidació, així com les de retirada dels mitjans auxiliars utilitzats o no en 

l’execució de les obres. 

- Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instal�lacions, inclòs les derivades de 

l’alimentació d’aquestes últimes durant períodes parcials indicats per la Direcció d’Obra. 

- La confecció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per a la 

legalització de les instal�lacions davant els Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, havent 

de gestionar amb el Serveis d’Enllumenat de l’Ajuntament de Parets del Vallès i les Companyies 

subministradores d’energia, les instàncies de sol�licitud d’aprovació i posta en funcionament 

necessàries. La instal�lació no es considera conclosa fins que els esmentats tràmits estiguin totalment 

complimentats. 

1.5.2.3.- Obres defectuoses 

Tota obra defectuosa no serà d’abonament. Haurà de ser enderrocada pel Contractista i reconstruïda en 

termini, d’acord amb les prescripcions del Projecte. 

Si alguna obra no estigués executada d’acord amb les condicions del contacte i fos, malgrat tot, admissible 

a judici del Director de les obres, podrà ser rebuda provisionalment i definitivament en el seu cas, restant 

l’adjudicatari obligat a conformar-se, sense dret a reclamació, amb la rebaixa estimada pel Director de les 

obres. 

1.5.3.- PREUS CONTRADICTORIS 

Si fos necessari alguna modificació que obligui a utilitzar una nova unitat d’obra, no prevista, es determinarà 

contradictòriament el nou preu, d’acord amb les condicions generals i tenint en compte els preus del 

materials, preus auxiliars i el Banc de Preus de l’Ajuntament de Parets del Vallès o de l’ITEC 2014. 

El fixament del preu es farà abans d’executar la nova unitat. El preu d’aplicació serà fixat per l’Administració, 

davant de la proposta del Director d’Obra i de les observacions del Contractista. Si aquest no acceptés el 

preu fixat, s’aplicarà el dispost en l’article 146 del Text Refós de la Llei de Contracte de les Administracions 

Públiques (RDL 2/2000). 

1.5.4.- OFICINA 

Com a complement de la Clàusula 7 del Plec de Clàusules Administratives generals per a la 

Contractació d’Obres de l’Estat, Decret 3954/1970 de 31 de desembre, es prescriu l’obligació per part 

del Contractista de posar a disposició de l’Enginyer Director de l’Obra les dependències suficients (dins 

de la seva oficina d’obra) per a les instal�lacions que puguin necessitar per al control i vigilància de les 

obres. 

1.5.5.- RECEPCIÓ 

Si el resultat de les proves fos satisfactori i les obres es trobessin finalitzades segons les condicions 

prescrites, es durà a terme la recepció d’acord amb el dispost en l’article 147 del Text Refós de la Llei de 

Contracte de les Administracions Públiques (RDL 2/2000). 

1.5.6.- EXCESSOS D’OBRES 

Qualsevol excés d’obra que no hagi estat autoritzat per escrit pel Director de les obres no serà abonat. 
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El Director podrà decidir, en aquest cas, que es realitzi la restitució necessària per ajustar l’obra a la 

definició del projecte, en aquest cas serà a càrrec del Contractista tots les despeses que això ocasioni. 

 

 

Barcelona, febrer  del 2015. 

 

 

L’autor del projecte: 

 

                                       

                                                      Miguel Mateos Rivera 
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1.- INTRODUCCIÓ I GENERALITATS. 

1.1.-  Objecte del plec particular de prescripcions tècniques 

El present document es refereix a les condicions particulars que han de complir les unitats d’obra i 

els seus materials, integrants de l’execució del Projecte constructiu per a l’adequació del camí 

fluvial del riu Tenes,del pont de la Man fins el límit del terme municipal de Montmeló. EXP. 2014-

878 ,en el terme municipal de Parets del Vallès. 

Les condicions aquí establertes s’exigeixen per a proporcionar les garanties suficients de bon 

funcionament de tots els elements integrants de dita instal�lació assignant, així mateix, les normes 

de seguretat i duració dels components del projecte. 

També s’indiquen en el present Plec els assaigs que en la recepció dels aparells i dispositius 

auxiliars dels mateixos, podran ser efectuats pel Director d’Obra, i la forma com aquests assaigs 

hauran d’efectuar-se. 

Tots els elements, equips, aparells, components, accessoris, etc., hauran d’ésser acompanyats en 

cas que el Director d’Obra ho exigeixi, dels corresponents certificats redactats pel Contractista del 

mateix, i en els quals s’indicaran les característiques tècniques, així com les dimensions 

geomètriques i proves a les que han estat sotmesos i es consideraran representatives dels 

mateixos. 

A tots els materials sotmesos a prova pel Director d’Obra, li seran redactats per aquest, els 

corresponents informes tècnics, indicant els resultats dels mateixos. 

1.2.-  Àmbit d’aplicació 

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, i quedaran 

incorporades al Projecte i, en el seu cas, al Contracte d’Obres. 

En tots els articles del present Plec s’entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que 

expressen els seus títols mentre que no s’oposin per ser menys restrictives a l’establert en 

disposicions vigents. 

1.3.-  Disposicions aplicables 

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec seran d’aplicació els següents 

documents: 

. Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de contratos de las Administraciones Públicas. 

. Ley de bases de contratos del Estado.- Texto articulado.- Decreto 923/1976 de 8 de Abril de 

1965. 

. Modificación parcial de la Ley de bases de contratos del Estado.- Ley 5/1973, de la Jefatura del 

Estado de 17 de Marzo de 1973. 

. Ley de Contratos del Estado. Pliego de cláusulas administrativas generales para la Contratación de 

obras.- Cláusulas 7, 19 y 20.- Decreto 3854/1970, del Ministerio de Obras Públicas de 31 de Diciembre 

de 1970, se exceptúa lo que haya sido modificado por el reglamento que se cita a continuación. 

. Reglamento General de Contratación del Estado. - Decreto 3410/1975 del Ministerio de Hacienda de 

25 de Noviembre de 1975. 

. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras PG-3-1975.- Aprobada por 

O.M. de 6 de Febrero de 1976, y sus modificaciones posteriores actualmente en vigor. 

. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.- 

Aprobado por la O.M. de 15 de Septiembre de 1986 (BOE nº 228 de 23 de Septiembre de 1986). 

. Normas provisionales para la redacción de proyectos de Abastecimientos y Saneamiento de 

poblaciones de la Dirección General de Obras Hidráulicas. 

. Normas para la redacción de proyectos de Abastecimientos y Saneamientos de poblaciones.- (En lo 

que modifiquen o complementen a las anteriores). 

. Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. Disposiciones de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción. 

. Reglamentación y órdenes en vigor sobre seguridad e higiene del trabajo en la construcción y obras 

públicas. 

. O.M. de 14 de Marzo de 1960 y D.C. nº 67 de la Dirección General de Carreteras sobre señalización 

de las obras. 

. EHE - Instrucción de Hormigón Estructural, aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de 

diciembre. 

. Instrucción relativa a las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera.- Aprobado 

por Orden de 28 de Febrero de 1972 (BOE nº 93 de 18 de Abril de 1972). 

. Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Ferrocarril de 25 de 

Junio de 1975. 

. NCSE-94 - Real Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre, por el que se aprueba la norma de 

construcción sismorresistente: Parte general y edificación. 

. Instrucción de Carreteras (I.C.) de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.T. 

. Señales de Circulación del M.O.P.T. (1992). 
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. Manual para la fabricación y control de mezclas bituminosas de la Dirección General de 

Carreteras del M.O.P.T. 

. Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras de la Dirección General de 

Carreteras del M.O.P.T. 

. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en señalización vertical de carreteras, 

1984, de la D.G. de C. del M.O.P.T. 

. Norma 8.3.-IC sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de obras fijas 

en vías fuera de poblado, aprobada por O.M. de 31 de Agosto de 1987. 

. Pliego de Prescripciones Técnicas de Spray plástico en señalización horizontal de Carreteras. 

Laboratorio Central de materiales y estructuras. 

. Instrucciones para tubos de hormigón armado o pretensado.- (CI.ET.1980) 

. Pliego General de Condiciones Facultativas para tuberías de abastecimiento de aguas, aprobada 

por O.M. de 28 de Julio de 1974. 

. Pliegos de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón de la 

Asociación Técnica de Derivados del Cemento.- Barcelona 1960. 

. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-93.- Real 

Decreto 16059, de 28 de mayo de 1993. 

. Normas THM-73.- Del Instituto Eduardo Torroja. 

. Normas UNE cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas.- O.O.M.M. de 5 de 

Julio de 1967, 11 de Mayo de 1971 y 28 de Mayo de 1974. 

. Normas DIN.- (Las no contradictorias con las normas FEM y Normas UNE). 

. Norma NTE-ISO-8 

. Instalaciones de transporte y líneas en general.- (O.M. de Febrero de 1949 BOE 10 de Abril). 

. Reglamento de Centrales generadoras de Energía eléctrica, subestaciones y centros de 

transformación y líneas eléctricas de alta tensión (Decretos de 10 de Abril de 1949 y 3151/68 de 

28 de Noviembre de 1968) 

. Reglamento electrotécnico para baja tensión.- Decreto 2413/1973, del Ministerio de industria de 

20 de Septiembre de 1973. 

. Modificación parcial y ampliación de las Instrucciones complementarias MI.BT.004, 007 y 017, 

anexas al vigente reglamento electrotécnico para baja tensión.- Orden del Ministerio de Industria y 

Energía de 19 de Diciembre de 1977. 

. Instrucciones complementarias del reglamento electotécnico para baja tensión.- Orden del Ministerio 

de Industria de 31 de Octubre de 1973. 

. Modificación de la Instrucción complementaria MI.BT.025 del vigente reglamento electrotécnico para 

baja tensión.- Orden del Ministerio de Industria y Energía de 19 de Diciembre de 1977. 

. Normas de la Asociación Electrotécnica y Electrónica Internacional Española (A.E.E.) y de la 

Comisión Electrotécnica Internacional (C.E.I.) para los materiales eléctricos. 

. Normas NLT del laboratorio de transportes y mecánica del suelo del Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas. 

. Métodos de ensayo del Laboratorio Central (MOPU). 

. Instrucción EM-762 de estructuras de acero, del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 

Cemento. 

. Especificaciones API 5L, API 6D y API 1.104. 

. Especificaciones de Gas Natural EC-01-IC RAP-01-IC. --NT-11-GN--RMA-02-IC 

. UNE 53-333. 

. Especificación de montaje de tubería polietileno EMP-01-IC. 

. Especificación de montaje tubería de acero EMA-04-IC. 

. ANSI B 16.9. 

. Especificación de pruebas de resistencia y estanqueidad EP-01-IC. 

. Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la 

edificación NBE-QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos. 

. Normas INTA.- (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas") de la comisión 16 

sobre pinturas, barnices, etc. 

. Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas. 

. Recomendaciones para mezclas bituminosas porosas. 

. Orden de 23 de Mayo de 1989 por la que se aprueba la Instrucción 6 1 I.C. de la Dirección General 

de Carreteras sobre secciones de firmes. 

. Normas Tecnológicas de la Edificación. 

. Norma ASTM C76.- Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe. 

. Norma ASTM C361.- Reinforced Concrete Low-Head Preassure Pipe. 
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. Norma ASTM C443.- Joints for Circular Concrete Sewer and Culvert Pipe, With Rubber Gaskets. 

. Norma ASTM C478.- Precast Reinforced Concrete Manhola Risers and Tops. 

. Norma ASTM C506.- Reinforced Concrete, Arch Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe. 

. Norma ASTM C655.- Reinforced Concrete D-Load Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe. 

. Norma ASTM C789.- Precast Reinforced Concrete Box Sections for Culverts, Storm Drains and 

Sewers. 

. Norma ASTM C877.- External Sealing Bands for Non-circular Concrete Sewer, Storm Drain and 

Culvert Pipe. 

. Norma ASTM C923.- Resilient. Connectors between Reinforced Concrete Manhole Structure and 

Pipe. 

. Norma "Pipe, Asbestos-Cement".- Federal Specifications 55-p-351a (Pressure). 

. Norma "Pipe, Asbestos-Cement, ewer, Nonpressure".- SS-P331c. 

. Norma "Tentative Standard Specification for Abestos-Cement Water Pipe".- AWWA CHOOT. 

. Norma ASTM C296.- Asbestos - Cement Pressure Pipe. 

. Norma ASTM C428.- Asbestos - Cement Nonpressure Pipe. 

. Norma ASTM C500.- Testing Asbestos - Cement Pipe. 

. Norma ASTM C14.- Concrete Sewer, Storm Drain and Culvert Pipe. 

. Norma ASTM C497.- Standard Methods of Testing concrete Pipe, Section or Tile. 

. Norma ASTM C465.- Aditivos químicos. 

. Normas técnicas para las obras de abastecimiento y saneamiento del municipio de Parets del 

Vallès. 

. Ordenanzas para el alumbrado público. Anexo X del P.G.O.U.” 

En general, quantes prescripcions figurin en les Normes, Instruccions o Reglaments oficials, que 

guardin relació amb les obres del present projecte, amb les seves instal�lacions complementàries o 

amb els treballs necessaris per a realitzar-les. 

1.4.-  Direcció de l’Obra 

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’Obra i les que assigni la legislació 

vigent, podran ser delegades en el seu personal col�laborador d’acord amb les prescripcions 

establertes, podent exigir al Contractista que dites atribucions delegades s’emetin explícitament en 

ordre i que consti en el corresponent "Llibre d’Ordres" d’Obra. 

Qualsevol membre de l’equip col�laborador del Director d’Obra, inclòs explícitament en l’òrgan de la 

Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi 

pertinents dins de les atribucions legals, que seran d’obligat compliment pel Contractista. 

La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’Obra i Direcció d’Obra són pràcticament 

ambivalents, tenint en compte el que s’ha anunciat abans, si bé cal entendre’s aquí que al indicar 

Direcció d’Obra, les funcions o tasques a que es refereix dita expressió són presumiblement 

delegables. 

Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment 

afecten a les seves relacions amb el Contractista, són les següents: 

- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les 

condicions contractuals. 

- Garantir l’execució de las obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions 

degudament autoritzades, i el compliment del termini de treballs. 

- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixen a la 

seva decisió. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, 

condicions de materials i d’execució d’unitats d’obra, sempre que no es modifiquin les condicions 

del Contracte. 

- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixin les normes del 

Contracte, termini, o motius qualsevol que redundin en detriment de la qualitat, posició en precari 

del termini, o incompliment del present contracte. 

- Proposar les actuacions procedents per a obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els 

permisos i autoritzacions necessaris per a l’execució de les obres i ocupació dels bens afectats 

per elles, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servitud relacionats amb les mateixes. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d’urgència o gravetat, la direcció 

immediata per la qual cosa el Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal, 

material de l’obra i maquinària necessària. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme al que es disposa en els documents del 

contracte. 
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- Participar en les recepcions provisional i definitiva i redactar la liquidació de les obres, 

conforme a les normes legals establertes. 

- Facilitar plànols i solució dels serveis afectats. 

- El Contractista estarà obligat a prestar la seva col�laboració al Director per al normal 

compliment de las funcions per aquest encomanades. 

1.5.-  Organització i Representació del Contractista 

El Contractista amb la seva oferta inclourà un Organigrama designant per a les distintes funcions 

el personal que compromet en la realització de les feines. 

Abans d’iniciar-se les feines, la representació del Contractista i la Direcció d’Obra, acordaran els 

detalls de les seves relacions establint models i procediments per comunicació escrita entre 

ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa 

de les obres. S’establirà pel Contractista un Delegat d’Obra segons indica el punt 1.9.2.5. 

1.6.-  Documents a entregar al Contractista 

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’Obra lliuri al 

Contractista poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons es detalla a 

continuació: 

1.6.1.- Documents contractuals 

Serà d’aplicació el disposat en els articles 82, 128 i 129 del Reglament General de Contractació de 

l’Estat i en la clàusula 7 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació 

d’Obres (Contractes de l’Estat). 

En el cas d’estimar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, es 

farà constar així en el present Plec de Prescripcions Tècniques, establint a continuació les normes 

per les que es regiran els incidents de contradicció amb els altres documents contractuals, de 

forma anàloga a l’expressada en l’article 1.7 del present Plec. 

No obstant, tot el que s’esmenta anteriorment, el caràcter contractual només es considerarà 

aplicable a dit document si es menciona expressament en els Plecs de Licitació. 

1.6.2.- Documents informatius 

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials, a menys que tal procedència s’exigeixi en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, assaigs, condiciones locals, diagrames de moviments 

de terres, estudis de maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, 

tots els que s’inclouen habitualment en la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en 

conseqüència, han d’acceptar-se solament com complements de la informació que el Contractista ha 

d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es puguin derivar del seu defecte o 

negligència en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al plantejament i a l’execució 

de les obres. 

1.7.-  Documents que defineixen les obres i ordre de prelació. 

1.7.1.- Plànols 

Les obres es realitzaran d’acord amb els plànols del Projecte utilitzat  per a la seva  adjudicació i amb 

les instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient per a la descripció de les 

obres, lliurarà la Direcció d’Obra al Contractista. 

1.7.2.- Plànols complementaris 

El Contractista haurà de sol�licitar els plànols complementaris d’execució, necessaris per a definir les 

obres que hagin de realitzar-se dins dels 21 dies naturals següents, a partir de l’adjudicació 

provisional. Els plànols sol�licitats en aquestes condicions seran entregats al Contractista en un termini 

no superior a 15 dies, sempre que el Director de l’Obra consideri justificada la petició del Contractista. 

1.7.3.- Interpretació dels plànols 

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director d’Obra, el qual 

donarà les explicacions necessàries per a aclarir els detalls que no estiguin definits en els plànols. 

1.7.4.- Confrontació de plànols i amidaments 

El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts tots els plànols que li hagin 

sigut facilitats i haurà d’informar promptament al Director de les obres sobre qualsevol anomalia o 

contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mesures a escala. 

El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar l’obra i 

serà responsable per qualsevol error que hagués pogut evitar de haver-lo fet. 

1.7.5.- Contradiccions, omissions o errors en la documentació  

El mencionat en els Plecs de Prescripcions Tècniques i obviat en els Plànols o viceversa, haurà de ser 

executat com si estès contingut en tots aquests documents. 

En cas de contradicció entre els Plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaldrà el prescrit 

en aquests últims. 

Les omissions en Plànols i Plecs o les descripcions errònies de detalls de l’Obra, que siguin 

manifestament indispensables per a portar a terme l’esperit o la intenció exposats en els Plànols i 
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Plecs o que per ús i costum hagin d’ésser realitzats, no solament no eximeixen al Contractista de 

l’obligació d’executar aquests detalls d’obra inexistents o erròniament descrits, sinó que, pel 

contrari, hauran de ser executats com si haguessin estat completa i correctament especificats. 

Per a l’execució dels detalls mencionats, el Contractista prepararà uns croquis que proposarà al 

Director de l’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 

En tot cas les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixin en aquests documents pel 

Director, o pel Contractista, haurà de reflectir-se preceptivament en l’acta de comprovació del 

replanteig, que serà firmada coincidint amb la firma del Contracte d’Adjudicació definitiva. 

En cas de discrepància entre les Prescripcions d’aquest Plec i alguna de les condicions imposades 

per les Normes aplicables, es considerarà en cada cas la més restrictiva, excepte que el Director 

d’Obra estableixi un altre criteri. 

Es d’assenyalar que tot el que abans s’esmentà prevaldrà el que s’ha prescrit en el Contracte de 

l’Obra i en el Plec de Condicions Administratives, i per dita ordre. 

1.7.6.- Arxiu actualitzat de documents. 

El Contractista disposarà en obra d’una còpia completa dels Plecs de Prescripcions, un joc 

complert dels plànols de projecte en la seva mida original UNE A-1, així com còpies de tots els 

plànols complementaris, junt amb les instruccions i especificacions complementàries que pugessin 

acompanyar-lo. Disposarà així mateix en obra, del Llibre d’Ordres. 

1.8.-  Origen i qualitat dels materials 

1.8.1.- Origen dels materials 

Els materials necessaris per a l’execució de les obres seran subministrats pel Contractista, excepte 

aquells que de manera explícita en aquest Plec, s’estipuli hagin de ser subministrats per altres. 

Els materials procediran directa i exclusivament dels llocs, fàbrica o marques elegides pel 

Contractista. 

En casos especials es definirà la qualitat mitjançant l’especificació de determinades marques i 

tipus de material a emprar. 

1.8.2.- Qualitat dels materials 

Tots els materials que s’emprin en les obres hauran de complir les condicions que s’estableixen en 

el present Plec. 

Quan els materials no fossin de la qualitat prescrita en el present Plec, o no tinguessin la 

preparació en ell exigida, o quan a falta de prescripcions formals dels plecs es reconegués o 

demostrés que no eren adequats per la seva utilització, el Director d’Obra donarà ordre al Contractista 

perquè a la seva costa els reemplaci per altres que satisfacin les condicions o seguin idonis per l’ús 

projectat. 

Si alguns materials col�locats ja en obra o mig elaborats no compleixen amb les especificacions 

corresponents, el Director d’Obra ho notificarà al Contractista indicant si dites unitats d’obra poden ser 

acceptades encara que defectuoses. 

En els casos d’ús d’elements prefabricats o construccions parcial o totalment realitzats fora de l’àmbit 

de l’obra, el control de qualitat dels materials, segons s’especifica, es realitzarà en els tallers o llocs de 

preparació. 

1.9.-  Control de qualitat de les obres 

1.9.1.- Definició 

S’entén per Control de Qualitat el conjunt d’accions planejades i sistemàtiques necessàries per a 

proveir la confiança adequada de que totes les estructures, components i instal�lacions es 

construeixen d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present 

Projecte. 

El Control de Qualitat inclourà els següents aspectes: 

- Qualitat de materials, unitats d’obra o equips. 

- Qualitat d’execució de les obres (construcció i/o muntatge). 

- Qualitat de l’obra acabada (inspecció i proves). 

La selecció de l’empresa de control de qualitat es realitzarà entre una terna a proposta de la direcció 

facultativa. 

1.9.2.- Pla de Control de Qualitat 

1.9.2.1.- Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d’Obra i del Contractista. 

La Direcció d’Obra, definirà els assaigs materials, assaigs d’homologació i contradictoris que consideri 

necessaris a més a més dels que com autocontrol realitzi el Contractista. 

El Contractista vindrà obligat a realitzar, a la seva costa, per un valor de fins a un 1% del pressupost, 

l’autocontrol que garanteixi el termini, la correcta execució de l’obra i la idoneïtat dels materials 

emprats. Per això presentarà un pla detallat sobre l’organització de l’obra i sobre el pla d’assaigs que 

proposa realitzar per a garantir la qualitat de l’obra. L’esmentat Pla establirà la dimensió dels lots, el 

número i tipus de mostres de cada lot i els assaigs a realitzar sobre les mostres, d’acord al Plec de 

Condicions Tècniques i a les indicacions de la Direcció d’Obra. 
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El Contractista subministrarà tots els materials que hagin de ser assajats, i donarà les facilitats 

necessàries. 

Els esmentats assaigs es realitzaran en els punts de subministrament, en un Laboratori a peu 

d’obra o en un Laboratori Oficial o homologat designat per la Direcció Facultativa. Aquesta haurà 

de ser avisada amb la suficient antelació, perquè que pugui assistir als assaigs que es realitzin en 

els punts de subministrament o a peu d’obra si ho estima convenint. Si no es cursarà aquest avís, 

la Direcció Facultativa pot donar com a nul o no realitzat l’assaig. No es procedirà a l’ús de material 

o equip algun sense que abans siguin examinats i acceptats en els terminis i formes que a 

continuació es prescriuen. 

En cas de dubte o de considerar els assaigs insuficients, la Direcció Facultativa podrà ordenar que 

es realitzin altres, en la forma que cregui convenient, en un Laboratori Oficial o homologat de la 

seva elecció. Els resultats d’aquests assaigs seran considerats com definitius havent aquella 

prendre les precaucions necessàries per a poder demostrar la identitat de les mostres assajades. 

Al seu parer, podran substituir-se els assaigs per un document d’idoneïtat tècnica expedit per 

l’Institut Eduardo Torroja, o un altre organisme oficial. 

El tipus i número de assaigs a realitzar per a cada material, serà com a mínim el assenyalat per a 

cada un d’ells en els corresponents articles del present Plec. La Direcció Facultativa podrà 

augmentar aquest número si ho estimés precís, reservant-se, a més, el dret de controlar i aprovar, 

abans del seu ús, la qualitat dels materials deteriorables, tal com els aglomerants hidràulics exigint 

al Contractista que enviï a Laboratori una quantitat suficient de dits materials per a ser assajats. 

En els casos d’ús d’elements prefabricats o construccions parcial o totalment realitzades fora 

d’àmbit de l’obra, el control de qualitat dels materials i de l’execució, es realitzaran en les 

fàbriques, tallers o llocs de preparació. 

El Contractista haurà de prendre las mesures oportunes, de les que donarà compte a la Direcció 

Facultativa, per a distingir els materials acceptats dels rebutjats durant els assaigs de recepció. Els 

materials rebutjats hauran de ser evacuats immediatament per compte del Contractista. Si als 

quinze dies de haver rebutjat un material, no hagués sigut retirat de l’obra, es procedirà a realitzar 

aquesta operació, passant el corresponent càrrec al Contractista. 

1.9.2.2.- Procediment, Instruccions i Plànols 

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaig, hauran d’executar-se 

d’acord amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que 

desenvolupen detalladament tot el que s’ha especificat en els Plànols i Plecs de Prescripcions del 

Projecte. 

1.9.2.3.- Procediments especials 

Els processos especials així com soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzats i controlats per 

personal qualificat de Laboratoris oficials utilitzant procediments homologats d’acord amb els Codis, 

Normes i Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte. 

1.9.2.4.- Facilitats per a la inspecció. 

El Contractista donarà a la Direcció d’Obra i als seus representants, tota classe de facilitats per a 

replanteigs, reconeixements, inspeccions de l’obra o de les fonts de subministrament, fàbriques i 

processos de producció, laboratoris i arxius de Control de Qualitat del Contractista o Subcontractistes 

del mateix. 

Es faran extensives las prescripcions anteriors als Inspectors Municipals i als de les Companyies dels 

Serveis Públics autoritzats per la Direcció d’Obra als efectes de supervisió i vigilància, com mesura 

prèvia per a la posterior acceptació de les obres i instal�lacions. 

1.9.2.5.- Delegat d’Obra del Contractista. 

S’entendrà per Delegat d’Obra del Contractista, la persona designada representant pel Contractista i 

acceptada per la Direcció d’Obra amb capacitat suficient per a: 

- Ostentar la representació del Contractista quan sigui necessària la seva actuació o presència 

en tots aquells casos derivats del compliment de les obligacions contractuals. 

- Organitzar l’execució de l’obra i interpretar i posar en pràctica les ordres de la Direcció d’Obra. 

- El Delegat haurà de ser un Enginyer de Camins, Canals i Ports, amb experiència en obres 

d’Urbanització no inferior a tres anys o un Enginyer Tècnic d’Obres Públiques amb experiència 

en el mateix tipus d’obres no inferior a cinc anys. 

1.10.-  Revisió de Preus. 

S’aplicarà el que al respecte indiqui el Contracte entre la Propietat i el Contractista adjudicatari. 

1.11.-Classificació dels diferents contractistes. 

S’aplicarà el que al respecte indiqui el Contracte entre la Propietat i el contractista adjudicatari. 

 

2.-   DEFINICIÓ, EXECUCIÓ, AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES. 

2.1.-  Condicions generals 

2.1.1.- Replantejament 

Com a acte inicial dels treballs, la Direcció d’Obra i el Contractista comprovaran i inventaran les Bases 

de Replanteig que han servit de suport per a la realització del Projecte. Solament es consideraran com 
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inicialment vàlides aquelles marcades sobre monuments permanents que no mostrin senyals 

d’alteració. 

2.1.1.1.- Elements que es lliurarien al Contractista 

Mitjançant una acta de reconeixement, el Contractista donarà per rebudes les Bases de Replanteig 

que s’hagi trobat en condicions satisfactòries de conservació. A partir d’aquest moment serà 

responsabilitat del Contractista la conservació i manteniment de les Bases, degudament 

referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments complementaris. 

2.1.1.2.- Pla de Replantejament 

La Direcció d’Obra, en base a la informació del Projecte i fites de replanteig conservats, elaborarà 

un Pla de Replanteig que inclogui la comprovació de les coordenades de les fites existents i la 

seva cota d’elevació, col�locació i assignació de coordenades i cota d’elevació a les bases 

complementàries i programa de replanteig i anivellació de punts d’alineacions principals, 

secundaries i obres de fàbrica. 

2.1.1.3.- Replantejament i anivellació de punts d’alineacions principals 

La Direcció d’Obra procedirà al replanteig i col�locació de fites de punts característics de les 

alineacions principals partint de les bases de replanteig comprovades i aprovades. 

Així mateix assignarà la corresponent cota d’elevació als punts característics. 

La ubicació dels punts característics es realitzarà de forma que pugui conservar-se dins del 

possible en situació segura durant el desenvolupament dels treballs. 

2.1.1.4.- Replantejament i anivellació dels restants eixos i obres de fàbrica 

La Direcció d’Obra situarà i construirà els punts fixes o auxiliars necessaris pels successius 

replanteigs de detall dels restants eixos i obres de fàbrica. 

2.1.1.5.- Comprovació del replantejament 

El Contractista comprovarà el replanteig realitzat per la Direcció d’Obra (que inclourà com a mínim 

l’eix principal dels diversos trams d’obra així com els punts fixes o auxiliars necessaris pels 

successius replanteigs de detall). 

Les dades, cotes i punts fixats s’anotaran en un annex a l’Acta. 

2.1.1.6.- Responsabilitat del Replantejament 

Serà responsabilitat de la Direcció Facultativa de l’Obra la realització dels treballs inclosos en el 

Pla de Replanteig així com tots els treballs de Topografia precisos per a l’execució de les obres, 

conservació i reposició de fites. 

2.1.2.- Consideracions prèvies a l’execució de les obres 

2.1.2.1.- Termini d’execució de les obres 

Les obres a que es refereix el present Plec de Prescripcions Tècniques hauran de quedar acabades 

en el termini que s’assenyala en les condicions de la licitació per a l’execució per contracta, o en el 

termini que el Contractista hagués ofertat amb ocasió de l’esmentada licitació i fos acceptat pel 

contracte subsegüent. 

Tot termini compromès comença al principi del dia següent al dia de la firma de l’Acta o del fet que 

serveix de punt de partida a l’esmentat termini. Quan el termini es fixa en dies, aquests seran 

laborables, i l’últim es computarà sencer. 

Quan el termini es fixi en mesos, es comptarà de data a data, malgrat que s’especifiqui, de quin mes 

del calendari es tracta. Si no existeix la data corresponent, en el que es finalitza el termini, aquest 

acaba l’últim dia d’aquest mes, a no ser que existeixi ordre expressa del contrari. 

2.1.2.2.- Programa de Treballs 

El Contractista està obligat a presentar un Programa de Treballs d’acord amb el que s’indiqui respecte 

al termini i forma en els Plecs de Licitació, o si de cas hi manca en el annex del Pla d’Obra de la 

Petició d’Oferta. 

Aquest programa haurà d’estar àmpliament raonat i justificat, tenint en compte les interferències amb 

les instal�lacions i conduccions existents notificats per la Direcció d’Obra, els terminis d’arribada a 

l’obra de materials i mitjans auxiliars i la interdependència de les diferents operacions, així com la 

incidència que sobre el seu desenvolupament hagin de tenir las circumstàncies climatològiques, 

estacionals, el moviment de personal i comptes de caràcter general seguin estimables segons càlculs 

estadístics de probabilitats, essent d’obligat ajustament amb el termini fixat en la licitació o amb el 

menor ofertat pel Contractista, si fos aquest el cas, encara en la línia d’apreciació més pessimista. 

Una vegada aprovat per la Direcció d’Obra, servirà de base en el seu cas, per a l’aplicació dels articles 

137 a 141, ambdós inclosos, del Reglament General de Contractació de l’Estat, de 25 de novembre de 

1975. 

La Direcció d’Obra i el Contractista revisaran conjuntament i amb una freqüència mínima mensual, la 

progressió real dels treballs contractats i els programes parcials a realitzar en el període següent, 

sense que aquestes revisions eximint al Contractista de la seva responsabilitat respecte dels terminis 

estipulats en l’adjudicació. 

La maquinària i mitjans auxiliars de tota classe que figuren en el Programa de Treball seran a títol 

merament informatiu. 
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Les demores que en la correcció dels defectes que pogués tenir el Programa de Treball proposat 

pel Contractista, i que es produís respecte al termini legal per a la seva execució, si seran tingudes 

en compte com augment del concebut per a realitzar les obres, motiu pel qual el Contractista 

queda obligat sempre a fer les seves previsions i el consegüent ús de mitjans de manera que no 

s’alteri el compliment d’aquell més que el que sigui estrictament necessari. 

2.1.2.3.- Examen de les propietats afectades per les obres 

Es obligació del Director d’Obra o l’ens jurídic que ell designi, la recopilació d’informació adequada 

sobre l’estat de les propietats abans del començament de les obres, si aquestes poden ésser 

afectades per les mateixes o si poden ésser causa de possibles reclamacions de danys. 

El Contractista informarà al Director d’Obra de la incidència dels sistemes constructius en les 

propietats pròximes. 

El Director d’Obra d’acord amb els propietaris presentaran el mètode de recopilació de la 

informació sobre l’estat de les propietats i les necessitats de l’ús d’actes notarials o similars. 

Abans del començament dels treballs, el Director d’Obra presentarà al Contractista un informe 

degudament documentat sobre l’estat actual de les propietats i terrenys, d’acord amb els apartats 

anteriors. 

2.1.2.4.- Serveis públics afectats 

La situació dels serveis i propietats que s’indica en els plànols ha estat definida amb la informació 

disponible havent-hi garantia sobre la total exactitud d’aquestes dades. Garantint que no existeixin 

altres serveis i propietats que no han pogut ser detectats. Ara bé, si el Contractista té coneixement 

d’un servei no indicat en els plànols donarà part immediatament al Director d’Obra, o bé atenir-se a 

la responsabilitat civil i/o penal a que donés lloc per ocultació d’informació. 

El Contractista prendrà mesures pel desviament o retirada de servei que pugui exigir la seva 

pròpia conveniència o mètode constructiu. 

En aquest cas requerirà prèviament l’aprovació de l’afectat i del Director d’Obra. 

El Programa de Treball aprovat i en vigor subministra al Director d’Obra la informació necessària 

per a organitzar tots els desviaments o retirades de serveis previstos en el Projecte en el moment 

adequat per a la realització de les obres. 

2.1.2.5.- Permisos i Llicències 

La Propietat gestionarà l’obtenció dels Permisos i Llicències tant Municipals com d’altres 

organismes i que siguin necessaris per a la realització de les obres. 

2.1.2.6.- Reclamacions de tercers 

Totes les reclamacions per danys que rebi el Contractista seran notificades per escrit i sense demora 

al Director d’Obra. 

Un intercanvi d’informació similar s’efectuarà de les queixes rebudes per escrit. 

El Contractista notificarà al Director d’Obra per escrit i sense demora de qualsevol accident o dany que 

es produeixi en l’execució dels treballs. 

En cas de que es produïssin danys a tercers, el Contractista informarà d’ells al Director d’Obra i als 

afectats. El Contractista reposarà el bé a la seva situació original amb la màxima rapidesa, 

especialment si es tracta d’un servei públic fonamental o si hi han riscos importants. 

2.1.2.7.- Tancat de l’obra 

La Direcció d’Obra exigirà al Contractista que executi les labors de tancament de l’obra que estimi 

necessàries i oportunes. En cas d’incompliment, el Contractista incorrerà en greu sanció, responent a 

més de les responsabilitats civils i penals a les que dictarà arbitràriament la Direcció d’Obra. 

Tipus: es consideraran varis tipus de tancat: 

1.- Opac (2 m d’alçada) 

2.- Tela de galliner (2 m d’alçada) 

3.- Mixt (opac + tela de galliner) 

4.- D’obra (reas units amb cinta plàstica) 

5.- D’obra de fàbrica 

Amidament i abonament: Es mesurarà pel seu posterior abonament per metre lineal realment tancat; 

en cas de que s’hagi d’originar algun canvi, es realitzarà de nou l’amidament, però descomptant al 

Contractista el % de Benefici Industrial. 

Manteniment: La perfecta instal�lació així com el seu consegüent manteniment, van a càrrec del 

Contractista, havent d’estar sempre en perfecte estat per a la missió que ha de complir. 

2.1.3.- Instal�lacions, mitjans i obres auxiliars 

2.1.3.1.- Projecte d’instal�lacions i obres auxiliars 

El Contractista queda obligat a projectar i construir pel seu compte totes les edificacions auxiliars per a 

oficines, magatzems, coberts, instal�lacions sanitàries i altres de tipus provisional. 

Serà, així mateix, a compte del Contractista l’enganxament i subministrament d’energia elèctrica i 

aigua per a l’execució de les obres, les quals hauran de quedar realitzades d’acord amb els 

Reglaments vigents, i les Normes de la companyia subministradora. 
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Els projectes de les obres i instal�lacions auxiliars hauran d’ésser sotmesos a l’aprovació de la 

Direcció d’Obra. 

2.1.3.2.- Ubicació i execució 

La ubicació d’aquestes obres, cotes i fins i tot l’aspecte de les mateixes quan l’obra principal així 

ho exigeixi, estaran supeditades a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 

2.1.3.3.- Instal�lació d’apilaments 

Les ubicacions de les àrees per la instal�lació dels apilaments seran proposades pel Contractista a 

l’aprovació de la Direcció d’Obra. Dos mesos abans del inici de les obres, aquest lloc d’apilament 

situat a menys de 500 m del lloc de treball, haurà d’ésser comunicat al Contractista. 

Si per circumstàncies alienes al Contractista, aquest es veiés obligat a canviar de lloc d’apilament, 

magatzem o taller de prefabricació, serà d’obligat pagament la despesa que això podés ocasionar-

li. 

2.1.3.4.- Retirada d’instal�lacions i obres auxiliars 

El Contractista al finalitzar les obres o amb antelació en la mesura en que això sigui possible, 

retirarà pel seu compte totes les edificacions, obres i instal�lacions auxiliars i/o provisionals. 

Una vegada retirades, procedirà a la neteja dels llocs ocupats per les mateixes deixant, en tot cas, 

aquests nets i lliures de runes. 

2.1.4.- Execució de les obres 

2.1.4.1.- Equips i maquinària 

Els equips i maquinària necessaris per a l’execució de totes les unitats d’obra hauran d’ésser 

justificats prèviament pel Contractista, d’acord amb el volum d’obra a realitzar i amb el programa 

de treballs de les obres, i presentant a la Direcció d’Obra per la seva aprovació. 

L’esmentada aprovació de la Direcció d’Obra es referirà, exclusivament, a la comprovació de que 

l’equip mencionat compleix amb les condicions proposades pel Contractista i no eximirà en absolut 

en aquest d’ésser l’únic responsable de la qualitat i del termini d’execució de les obres. 

L’equip haurà de mantenir-se, en tot moment, en condicions de treball satisfactòries i 

exclusivament dedicat a les obres del Contracte, no podent ésser retirat sense autorització escrita 

de la Direcció d’Obra, prèvia justificació de que s’han acabat les unitats d’obra per la qual s’havia 

previst l’execució. 

2.1.4.2.- Senyalització i abalisament de les obres 

El Contractista col�locarà al seu càrrec la senyalització de les obres amb la situació i característiques 

que indiquen les ordenances i autoritats competents i el Projecte de Seguretat. Així mateix tindrà cura 

de la seva conservació perquè serveixin a l’ús pel qual foren destinats, durant el període d’execució de 

les obres. 

Si algun dels senyals han de romandre, fins i tot amb posterioritat a l’acabament de les obres, 

s’executarà de forma definitiva en el primer moment en que sigui possible. 

2.1.4.3.- Cartells i anuncis 

Podran posar-se en les obres les inscripcions que acreditin la seva execució pel Contractista. En 

conseqüència, aquest complirà les instruccions que tingui establertes el Director d’Obra. 

El Contractista no podrà posar, ni en l’obra ni en els terrenys ocupats o expropiats per la Propietat per 

a l’execució de la mateixa, inscripció alguna que tingui caràcter de publicitat comercial. 

2.1.4.4.- Condicions de seguretat en el treball 

El Contractista vindrà obligat a complir i a fer complir al seu personal l’Estudi de Seguretat i Higiene en 

el Treball d’aquest Projecte, la legislació vigent en aquesta matèria i el Reglament de Seguretat i 

Higiene en el Treball. 

2.1.4.5.- Consideracions especials sobre passos inferiors sota carrers, carreteres i ferrocarrils 

Abans del començament dels treballs que afecten a l’ús de carreteres, vials, o vies ferroviàries, el 

Contractista proposarà el sistema constructiu que haurà d’ésser aprovat per escrit pel Director d’Obra i 

l’organisme responsable de la via de tràfic afectada. 

Durant l’execució dels treballs el Contractista seguirà les instruccions, prèvia notificació i acceptació 

del Director d’Obra, fetes per l’organisme afectat. 

Totes les instruccions d’altres organismes hauran de dirigir-se al Contractista per a donar-li 

instruccions. El Contractista les notificarà al Director d’Obra per la seva aprovació per escrit. 

El Contractista prendrà les mesures adequades para evitar que els vehicles que abandonen les zones 

d’obres dipositin restes de terra, fang, etc. en els carrers adjacents. En tot cas eliminarà ràpidament 

aquests dipòsits. 

2.1.4.6.- Control de soroll i vibracions 

El Contractista adoptarà les mesures adequades per a minimitzar els sorolls i vibracions. 

Els amidaments de nivell de soroll en les zones urbanes romandran por sota dels límits que s’indiquen 

en aquest apartat. 
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Tota la maquinària situada l’aire lliure s’organitzarà de forma que es redueixi al mínim la generació 

de sorolls. 

2.1.4.6.1.- Compressors mòbils i eines pneumàtiques 

En tots els compressors que s’utilitzen a l’aire lliure, el nivell de soroll no excedirà dels valors 

especificats en la següent taula: 

Cabal d’aire Màxim Nivell Màxim Nivell en m3/minen dB(A) 7 m en dB(A) 

• fins 10  � 100 � 75 

• 10 - 30  � 104 � 79 

• Més de 30 � 106 � 81 

Els compressors que produeixin nivells de so a 7 m superiors a 75 dB(A) o més no seran situats a 

menys de 8 m d’habitatges o similars. 

Els compressors que produeixin nivells sonors a 7 m superiors a 70 dB(A) no seran situats a 

menys de 4 m d’habitatges o similars. 

Els compressors mòbils funcionaran i seran mantinguts d’acord amb les instruccions del fabricant 

per a minimitzar els sorolls. 

S’evitarà el funcionament innecessari dels compressors. 

Les eines pneumàtiques s’equiparan en lo possible amb silenciadors. 

2.1.4.7.- Treballs nocturns 

Els treballs nocturns hauran d’ésser prèviament autoritzats pel Director i realitzats solament en les 

unitats d’obra que ell indiqui. El Contractista haurà d’instal�lar els equips d’enllumenat del tipus i 

intensitat que el Director ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns. 

2.1.4.8.- Inspecció de les obres 

Amb independència de l’estructura d’inspecció i Control de Qualitat del propi Contractista, la 

Direcció d’Obra realitzarà per sí mateixa o personal en qui delegui, els treballs d’inspecció per a 

comprovar que la qualitat, terminis i costos s’ajusten als contractats. 

El Contractista ve obligat a prestar la seva total col�laboració a la Direcció d’Obra pel normal 

compliment de les funcions d’inspecció. 

La inspecció per part de la Direcció d’Obra no suposarà rellevar al Contractista en les seves 

pròpies responsabilitats. 

2.1.4.9.- Modificacions de les obres 

Si durant l’execució dels treballs sorgeixen causes que motiven modificacions en la realització dels 

mateixos amb referència al que s’ha projectat o en condicions diferents, el Contractista posarà aquests 

fets en coneixement de la Direcció d’Obra perquè autoritzi "a priori" la modificació corresponent. 

En el termini de vint dies des de l’entrega per part de la Direcció d’Obra al Contractista dels documents 

en els que es recullin les modificacions de projecte elaborades per dita Direcció, o en el seu cas 

simultàniament amb l’entrega a la Direcció d’Obra per part del Contractista dels plànols o documents 

en els que aquest proposa la modificació, el Contractista presentarà la relació de preus que cobreixin 

els nous conceptes. 

2.1.4.10.- Emergències 

El Contractista disposarà de l’organització necessària per a efectuar treballs urgents, fora de les hores 

de feina, necessaris en opinió del Director d’Obra, per a solucionar emergències relacionades amb les 

obres del Contracte. 

El Director d’Obra disposarà en tot moment d’una llista actualitzada de direccions i números de telèfon 

del personal del Contractista responsable de l’organització d’aquests treballs d’emergència. 

2.2.-  Amidaments i abonaments de les obres. 

L’amidament i abonament dels treballs objecte del present projecte es faran sempre d’acord amb els 

preus que figuren en el Pressupost. 

2.2.1.- Abonament de les obres 

Excepte indicació en contrari dels Plecs de Licitació i/o del contracte d’Adjudicació de les obres 

contractades es pagaran com "Treballs a preus unitaris" aplicant els preus unitaris a les unitats d’obra 

resultants. 

Així mateix podran liquidar-se en la seva totalitat, o en part, mitjançant  partides alçades. 

En tots els casos de liquidació per aplicació de preus unitaris, les quantitats a tenir en compte 

s’establiran en base a les cubicacions deduïdes dels amidaments. 

Els amidaments són les dades recollides dels elements qualitatius i quantitatius que caracteritzen les 

obres executades, els apilaments realitzats, o els subministres efectuats; constitueixen comprovació 

d’un cert estat de fet i es realitzaran pel Contractista, qui les presentarà a la Direcció d’Obra. 

El Contractista està obligat a demanar (en el seu moment oportú) la presència de la Direcció d’Obra, 

per la presa contradictòria d’amidaments en els treballs, prestacions i subministraments que no fossin 

susceptibles de comprovacions o de verificacions ulteriors, a falta de la qual cosa, llevat proves 

contràries que haurà de proporcionar a la seva costa. 

2.2.1.1.- Certificacions 
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Llevat indicació en contrari dels Plecs de Licitació i/o el Contracte d’Adjudicació tots els pagaments 

es realitzaran contra certificacions mensuals. 

El Contractista redactarà i remetrà a la Direcció d’Obra, al final de cada mes una Relació Valorada 

provisional dels treballs executats en el mes precedent i a origen perquè serveixi a la Direcció 

d’Obra per a redactar la Certificació corresponent. 

S’aplicaran els preus de Contracte, o bé els contradictoris que hagin sigut aprovats per la Direcció 

d’Obra. 

L’abonament de l’import d’una certificació s’efectuarà sempre a bon compte i pendent de la 

certificació definitiva, amb reducció de l’import establert com a garantia, i considerant-se els 

abonaments i deduccions complementàries que poguessin resultar de les clàusules del Contracte 

d’Adjudicació. 

L’acceptació de les certificacions per la Direcció d’Obra obliga al Contractista definitivament en el 

que es refereix, tant a la naturalesa i a les quantitats d’obra executada, l’amidament de la qual ha 

pogut ésser comprovada, com als preus que s’han aplicat. 

A l’acabament total dels treballs s’establirà una certificació general i definitiva. 

L’abonament de la suma deguda al Contractista, després de l’establiment i acceptació de la 

certificació definitiva i deduïts els pagaments parcials ja realitzats, s’efectuarà, deduint-se la 

retenció de garantia i aquelles altres que resultin per aplicació de les clàusules del Contracte 

d’Adjudicació i/o Plecs de Licitació. 

Les certificacions provisionals mensuals, i les certificacions definitives, s’establiran de manera que 

aparegui separadament, acumulat des de l’origen, l’import dels treballs liquidats per administració i 

l’import global dels altres treballs. 

En tots els casos els pagaments s’efectuaran de la forma que s’especifiquen en el Contracte 

d’Adjudicació, Plecs de Licitació i/o fórmula acordada en l’adjudicació amb el Contractista. 

2.2.1.2.- Preus d’aplicació 

Els preus unitaris, elementals i alçats d’execució material a utilitzar, seran els que resultin de 

l’aplicació dels preus presentats pel Contractista en la seva oferta, a tots els preus corresponents 

del Projecte, malgrat que els Plecs de Licitació o Contracte d’Adjudicació estableixin criteris 

diferents, en cas del qual prevaldran sobre el que aquí s’ha indicat. 

Tots els preus unitaris o alçats d’"execució material", comprenen, sense excepció ni reserva, la 

totalitat de les despeses i càrregues ocasionades per l’execució dels treballs corresponents a cada 

un d’ells, compresos els que resulten de les obligacions imposades al Contractista pels diferents 

documents del Contracte i especialment pel present Plec de Prescripcions Tècniques. 

Aquests preus comprendran totes les despeses necessàries per a l’execució dels treballs 

corresponents fins el seu complet acabament i posta a punt, a fi de que serveixin per l’objecte que 

foren projectats i, en especial, els següents: 

- Les despeses de mà d’obra, de materials de consum i de subministraments diversos, incloses 

terminacions i acabats que siguin necessaris, encara que no s’hagin descrit expressament en 

la justificació de preus unitaris. 

- Les despeses de planificació, coordinació i control de qualitat. 

- Les despeses de realització, de càlculs, plànols o croquis de construcció. 

- Les despeses de emmagatzematge, transport i eines. 

- Les despeses de transport, funcionament, conservació i reparació de l’equip auxiliar d’obra, 

així com les despeses de depreciació o amortització del mateix. 

- Les despeses de conservació dels camins auxiliars d’accés d’obres provisionals. 

- Les despeses d’energia elèctrica per a força motriu i enllumenat, malgrat indicació expressa 

en contrari. 

- Les assegurances de tota classe. 

- Les despeses de finançament. 

En els preus d’"execució per contracte" obtinguts segons els criteris dels Plecs de Licitació o Contracte 

d’Adjudicació, estan inclosos a més: 

- Les despeses generals i el benefici industrial. 

- Els impostos i taxes de tota classe. 

Els preus cobreixen igualment: 

a) Les despeses no recuperables relatives a l’estudi i establiment de totes les instal�lacions 

auxiliars, malgrat indicació expressa de que es pagaran separadament. 

b) Les despeses no recuperables relatives al desmuntatge i retirada de totes les instal�lacions 

auxiliars, incloent-hi l’arreglament dels terrenys corresponents, a excepció de que s’indiqui 

expressament que seran pagats separadament. 

2.2.1.3.- Partides alçades 

Són partides del pressupost corresponents a l’execució d’una obra o d’una de les seves parts en 

qualsevol dels següents supòsits: 
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- Per un preu fix definit amb anterioritat a la realització dels treballs i sense descomposició 

en els preus unitaris (Partida alçada fixa). 

- Justificant la facturació al seu càrrec mitjançant l’aplicació de preus unitaris elementals o 

alçats existents a amidaments reals la definició de la qual resultarà imprecisa en la fase de 

projecte (Partida alçada a justificar). 

En el primer cas la partida s’abonarà completa després de la realització de l’obra en ella definida i 

en les condicions especificades mentre que en el segon supòsit només es certificarà l’import 

resultant de l’amidament real, essent discrecional per la Direcció d’Obra, la disponibilitat i ús total o 

parcial de les mateixes sense que el Contractista tingui dret a reclamació per aquest concepte. 

Les partides alçades tindran el mateix tractament en quan a la seva classificació (execució material 

i per contracta), que l’indicat en 2.2.1.2. pels preus unitaris i elementals. 

La Direcció d’Obra tindrà en tot moment dret o exigir del Contractista l’elevació a "tant alçat" de 

qualsevol obra que es trobi definida, sempre en base als preus unitaris contractats. 

2.2.1.4.- Abonament d’instal�lacions no previstes. Preus contradictoris 

Si el desenvolupament de l’obra fes necessària l’execució d’unitats, de les quals no existeixen 

preus, es formularan conjuntament per la Direcció d’Obra i el Contractista, els corresponents preus 

unitaris. 

Els preus auxiliars (material, maquinària i mà d’obra) i els rendiments mitjans a utilitzar en la 

formació dels nous preus, seran els que figuren en els Preus del present Projecte, en el que pugui 

ésser-los d’aplicació. 

2.2.1.5.- Treballs per Administració 

En cas de que per alguna circumstància atípica i extraordinària fos precís realitzar treballs per 

Administració, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l’aprovació expressa i concreta de la 

Propietat a través dels seus legals representants. 

Les liquidacions es realitzaran només pels següents conceptes: 

a) Ús de mà d’obra i materials. L’import d’"execució per contracte" a abonar per aquests 

conceptes, ve donat per la fórmula següent: 

I = (J + M) * (1 + n) 

on: 

J és l’import total de mà d’obra, obtingut aplicant el total d’hores treballades pel personal 

obrer de cada categoria, directament utilitzat en aquests treballs, la tarifa mitjana 

horària corresponent, segons barem establert, en el Contracte, incloent jornals, càrregues 

socials, plus d’activitat i percentatge d’útils i eines. 

M és l’import total corresponent a materials obtingut aplicant els Preus elementals d’"execució 

material" inclosos en el Contracte a les quantitats utilitzades. 

 En cas de no existir algun Preu Elemental per a un material nou es demanaran ofertes 

d’aquests materials de conformitat entre el Contractista i la Direcció d’Obra a fi de definir el 

preu elemental a considerar en els abonaments. 

N és el percentatge d’augment, sobre els conceptes anteriors, que cobreix les demés 

despeses, despeses generals i benefici, per a obtenir el preu d’"execució per contracte". 

 Aquest percentatge es definirà en el Contracte. 

b) Ús de l’equip auxiliar. 

La mà d’obra directa, el combustible i energia corresponents a l’ús de maquinària o equip auxiliar del 

Contractista, per a l’execució de treballs o prestacions de serveis pagats per Administració, s’abonarà 

al Contractista per aplicació de les fórmules anteriors. 

A més a més, s’abonarà al Contractista una remuneració segons tarifa, en concepte d’utilització de la 

maquinària incloent-hi les despeses de conservació, reparacions i recanvis. 

S’emprarà una o varies tarifes, segons el tipus de maquinària, expressades en un tant per mil del valor 

de la maquinària per hora efectiva d’utilització (o bé per dia natural d’utilització). 

Quan es decideixi de comú acord, portar a l’obra, especialment per a treballs d’Administració, una 

maquinària, s’emprarà també la fórmula anterior, però s’assegurarà al Contractista una remuneració 

diària mínima en concepte d’immobilització, expressada també en un tant per mil del valor de la 

màquina, per dia natural d’immobilització. 

Les tarifes indicades, tant per hora de treball com d’hora de parada, s’inclouran en el Contracte en 

l’annex de Preus Elementals. 

A més, en aquest cas, s’abonarà al Contractista el transport de la maquinària a obra, anada i tornada, i 

les despeses de muntatge i desmuntatge, si n’hi hagués, segons la fórmula indicada en el paràgraf a). 

Els imports obtinguts per totes les expressions anteriors és major també en el mateix percentatge "n", 

anteriorment esmentat en l’apartat a), que cobreix les altres despeses, despeses generals i beneficis, 

per a obtenir el preu d’execució per contracte". 

El Contracte d’Adjudicació, Plecs de Licitació o el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, 

establiran els detalls complementaris que seguin precisos. 

2.2.1.6.- Treballs no autoritzats i treballs defectuosos 
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Com a norma general no seran d’abonament els treballs no contemplats en el Projecte i realitzats 

sense l’autorització de la Direcció d’Obra, així com aquells defectuosos que hauran d’ésser 

enderrocats i reposats en els nivells de qualitat exigits en el Projecte. 

Malgrat tot, si alguna unitat d’obra no es troba exactament executada d’acord amb les condicions 

estipulades en els Plecs, i fos, en canvi, admissible a judici de la Direcció d’Obra, podrà ésser 

rebuda provisionalment, i definitivament en el seu cas, però el Contractista quedarà obligat a 

conformar-se, sense dret a reclamació de cap gènere, amb la rebaixa econòmica que es determini, 

malgrat en el cas en que el Contractista prefereixi enderrocar-la a la seva costa i refer-la d’acord a 

les condicions dins del termini contractual establert. 

2.2.1.7.- Abonament de materials apilats 

La Direcció d’Obra, a petició del Contractista, abonarà materials apilats en l’obra, adquirits en 

plena propietat i efectivament pagats pel Contractista. 

Els abonaments seran calculats per aplicació dels preus elementals que figuren en els preus del 

Projecte. 

Els materials apilats, sobre els que s’han realitzat els abonaments, no podran ésser retirats de 

l’obra sense autorització de la Direcció d’Obra i sense el reemborsament previ dels abonaments. 

Els abonaments sobre apilaments seran descomptats de les certificacions provisionals mensuals, 

en la mesura que els materials hagin estat emprats en l’execució de l’obra corresponent. 

Els abonaments de materials realitzats no podran ésser invocats pel Contractista per atenuar la 

seva responsabilitat, relativa a la bona conservació fins la seva utilització, del conjunt dels 

apilaments en magatzem. El Contractista és responsable en qualsevol situació dels apilaments 

constituïts en l’obra per als seus treballs, qualsevol que sigui el seu origen. 

Els abonaments avançats en concepte d’apilaments no obliguen a la Direcció d’Obra en quan a 

acceptació de preus elementals per a materials, essent únicament representatius de quantitats a 

compte. 

2.2.2.- Lloc d’apilament 

Donades les dimensions de les canonades i amb la fi de no encarir l’obra per ésser peces majors 

al que es disposa en el reglament de tràfic rodat urbà, la Direcció d’Obra facilitarà al Contractista 

un lloc d’apilament dins de la zona tancada de l’obra d’un espai aproximat de 1.000 m², havent de 

tenir el quadrat rectangle una amplada major de 18 m, a fi que pogués operar la tractora amb 

ploma i tràiler (4 m amb les despeses esteses) fàcilment amb la canonada d’unes proporcions de 

13 m. 

2.2.3.- Recepció i liquidació de les obres 

2.2.3.1.- Projecte de liquidació 

El Contractista lliurarà a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació tots els croquis i plànols d’obra 

realment construïda i que suposin modificacions respecte al Projecte o permetin i hagin servit per a 

establir les edicions de les certificacions. 

Amb tota aquesta documentació degudament aprovada, o els plànols i amidaments contradictoris de la 

Direcció d’Obra en el seu cas, es constituirà el Projecte de Liquidació definitiva de les obres en una 

certificació única final. 

2.2.3.2.- Recepció provisional de les obres 

A l’acabament de l’execució de les obres objecte d’aquest plec es farà, si procedeix, la recepció 

provisional de les mateixes. 

En l’acta de recepció provisional, es faran constar les deficiències que a judici de la Direcció d’Obra 

hauran d’ésser reparades pel Contractista, estipulant-se igualment el termini màxim de 2 mesos en 

que hauran d’ésser executades. 

2.2.3.3.- Recepció definitiva de les obres 

Acabat el termini de garantia es farà, si procedeix, la recepció definitiva de devolució de les quantitats 

retingudes en concepte de garantia. La recepció definitiva de les obres no eximeix al Contractista de 

les responsabilitats que li puguin correspondre, d’acord amb la legislació vigent, referides a possibles 

defectes per vicis ocults que sorgeixin en la vida útil de l’obra. 

 

Barcelona, febrer del 2015. 

                                 

                                               Miguel Mateos Rivera 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, 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 pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis 
especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització 
o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 
- Total de 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 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 

NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación 
NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
    - De pedra calcària 
    - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la 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 grànuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244): <= 
0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul�la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
     - Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat: <= 0,03% en pes 
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
     - Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
     - Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari:  <= 1% en pes 
- Granulat fi: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
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     - 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 fi: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: 
<= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la 
Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 

- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE 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: 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación 
NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B032 - SAULONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 
(UNE 7-050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què 
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B033 - GRAVES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritàriament naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de 
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o 
corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en 
què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl�lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó: > 95% 
Contingut d'elements metàl�lics: Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 
1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl�lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una 
beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció 
de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres 
encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 
- Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritàriament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritàriament naturals (UNE 7-238):  >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244):  <= 
1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
- Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat:  <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
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Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritàriament naturals (UNE 7-082):  Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul�la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul�la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Absorció d'aigua: 
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritàriament naturals:  < 5% 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel 
tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF 
segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 
Equivalent de sorra:  > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la 
Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el 
compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes. 
GRAVA PER A DRENATGES: 
5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
 
 
B037 - TOT-U 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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). 
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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: 
     - 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. 
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 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 7 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. 
*6.1-IC 2003 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. 
 
 
B03D - TERRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida 
d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF 
TERRA SELECCIONADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
Índex CBR (UNE 103-502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
Límit líquid (UNE 103-103):  < 40 
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Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
Índex CBR (UNE 103-502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103-103):  < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103-502):  >= 3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de 
treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes. 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, 
formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i 
estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-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. 
CARACTERÍSTIQUES DELS 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 
- 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  ¦ 
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¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments 
compostos CEM V/A i CEM V/B els 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. 
CARACTERÍSTIQUES DELS 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. 
CARACTERÍSTIQUES DELS 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. 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
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 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 
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El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i 
sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1313/1988 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 17/1/1989 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 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 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. 
RC-03 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 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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) 
- 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 cal lliure (UNE-EN 459-2): 
- Cal del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Cal del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Cal 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. 
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 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
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UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
 
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
    - Aniònica 
    - Catiònica 
    - Polimèrica 
- Betum asfàltic 
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 
- Betum fluxat 
- Quitrà 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat en 
una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destil�lació, 
oxigenació o "cracking” 
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació, a un betum asfàltic, 
de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destilació del petroli i del quitrà respectivament. 
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la destilació 
destructiva del carbó a altes temperatures. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 
Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142):  <= 0,10% 
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR:  >= 60% 
Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa 
Assaig amb el residu de destil�lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦CARACTERÍSTIQUES ¦            TIPUS EMULSIÓ                    ¦ 
¦                 ¦---------------------------------------------¦ 
¦                 ¦EAR 1 ¦EAR 2 ¦ EAM  ¦EAL 1 ¦EAL 2 ¦  EAI     ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦----------¦ 
¦Viscositat       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦ 
¦Saybolt (NLT 134)¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦ 

¦UNIVERSAL a 25°C ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ -    ¦   -      ¦ 
¦FUROL a 25°C     ¦<=50s ¦>=50s ¦>=40s ¦<=100s¦<=50s ¦ <=50s    ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦----------¦ 
¦Contingut d'aigua¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦ 
¦(NLT 137)        ¦<=40% ¦<=35% ¦<=40% ¦<=45% ¦<=40% ¦ <=50%    ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦----------¦ 
¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦ 
¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦ 
¦(NLT 139)        ¦>=60% ¦>=65% ¦>=57% ¦>=55% ¦>=60% ¦ >=40%    ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦----------¦ 
¦Fluidificant per ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦ 
¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦ 
¦(NLT 139)        ¦ 0%   ¦ 0%   ¦<=10% ¦ <=8% ¦ <=1% ¦ 5<=F<=15%¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦----------¦ 
¦Sedimentació a 7 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦ 
¦dies (NLT 140)   ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦  <=10%   ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦----------¦ 
¦ASSAIGS AMB EL   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦ 
¦RESIDU DE DESTI- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦200<=     ¦ 
¦LACIÓ:           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦ 
¦Penetració (P)   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=       ¦ 
¦(NLT 124)        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦          ¦ 
¦0,1 mm           ¦200   ¦200   ¦250   ¦200   ¦200   ¦300       ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2: 
Barreja amb ciment (NLT 144):  <= 2% 
En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF previa comprovació de la seva 
idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <= 0,10% 
Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva 
Assaig amb el residu de destil�lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦CARACTERÍSTIQUES ¦              TIPUS EMULSIÓ                    ¦ 
¦                 ¦-----------------------------------------------¦ 
¦                 ¦ECR 1 ¦ECR 2 ¦ECR 3 ¦ ECM ¦ECL 1 ¦ECL 2¦ECI    ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦ 
¦Viscositat       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 
¦Saybolt (NLT 138)¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 
¦UNIVERSAL a 25°C ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦ -     ¦ 
¦FUROL 25°C       ¦<=50s ¦  -   ¦  -   ¦  -  ¦<=100s¦<=50s¦<=50s  ¦ 
¦FUROL 50°C       ¦  -   ¦>=20s ¦>=40s ¦>=20s¦  -   ¦  -  ¦ -     ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦ 
¦Contingut d'aigua¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 
¦(NLT 137)        ¦<=43% ¦<=37% ¦<=32% ¦<=35%¦ <=45%¦<=40%¦<=50%  ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦ 
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¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 
¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 
¦(NLT 139)        ¦>=57% ¦>=63% ¦>=67% ¦>=59%¦>=55% ¦>=60%¦>=40%  ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦ 
¦Fluidificant per ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦10<=F  ¦ 
¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 
¦(NLT 139)        ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=2%  ¦<=12%¦ <=10%¦  1% ¦<=20%  ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦ 
¦Sedimentació a 7 ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 
¦dies (NLT 140)   ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=5% ¦<=5%  ¦<=10%¦<=10%  ¦ 
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦ 
¦ASSAIG AMB EL    ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 
¦RESIDU DE DESTI- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<=¦130<= ¦130<=¦200<=  ¦ 
¦LACIÓ:           ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 
¦Penetració (P)   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=  ¦ P<=  ¦ P<= ¦  P<=  ¦ 
¦(NLT 124)        ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 
¦0,1 mm           ¦200   ¦200   ¦200   ¦250  ¦ 200  ¦ 200 ¦  300  ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 
Característiques de l'emulsió: 
- Densitat relativa a 25°C:  0,98 - 1,10 g/cm3 
- Contingut d'aigua:  40 - 55% 
Residu de destil�lació en pes:  45 - 60% 
Contingut de cendres:  5 - 30% 
Enduriment:  <= 24h 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C: No hi haurà guerxaments, degoteig ni formació de bombolles 
- Flexibilitat a 0°C: No hi haurà clivellaments, escates ni pèrdua d'adhesivitat 
- Assaig enfront de la flama directa: S'ha de carbonitzar sense fluir 
- Resistència a l'aigua: No s'han de formar bombolles ni reemulsificació 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104-281. 
BETUM ASFÀLTIC: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi 
escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 
Solubilitat (NLT 130):  >= 99,5% 
Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2% 
Característiques físiques del betum original: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦      CARACTERÍSTIQUES DEL      ¦       TIPUS BETUM       ¦ 
¦                                ¦-------------------------¦ 
¦         BETUM ORIGINAL         ¦  B 60/70   ¦  B 80/100  ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) ¦  >= 6 mm   ¦  >= 8 mm   ¦ 
¦ (NLT 124)                      ¦  <= 7 mm   ¦  <= 10 mm  ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Punt de reblaniment (A i B)    ¦  >= 48°C   ¦  >= 45°C   ¦ 

¦ (NLT 125)                      ¦  <= 57°C   ¦  <= 53°C   ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Punt de fragilitat Fraass      ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 182)                      ¦  <= -8°C   ¦ <= -10°C   ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 126)                      ¦  >= 90 cm  ¦ >= 100 cm  ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Punt d'inflamació v/a          ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 127)                      ¦  >= 235°C  ¦ >= 235°C   ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Densitat relativa 25°C/25°C    ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 122)                      ¦     1      ¦    1       ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Característiques físiques del residu de pel�lícula fina: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦      CARACTERÍSTIQUES DEL      ¦       TIPUS BETUM       ¦ 
¦      RESIDU DE PEL�LÍCULA      ¦-------------------------¦ 
¦             FINA               ¦  B 60/70   ¦  B 80/100  ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Variació de massa              ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 185)                      ¦  <= 0,8%   ¦  <= 1,0%   ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  ¦            ¦            ¦ 
¦ % penetr. orig. (NLT 124)      ¦  >= 50%    ¦  >= 45%    ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Augment del punt de reblaniment¦            ¦            ¦ 
¦ (A i B) (NLT 125)              ¦  <= 9°C    ¦ <= 10°C    ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 126)                      ¦  >= 50 cm  ¦ >= 75 cm   ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No ha de tenir símptomes de coagulació. 
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100. 
Característiques físiques del betum fluidificat: 
- Punt d'inflamació (NLT 136):  >=38ºC 
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150 
- Destilació (NLT 134): 
     225ºC <=25% 
     260ºC 40%<=D<=70% 
     316ºC 75%<=R<=93% 
Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60% 
Contingut d'aigua en volum:  <=0,2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 
     - Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 
BETUM FLUXAT: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
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No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No han de tenir símptomes de coagulació. 
Punt d'inflamació v/a (NLT 136):  >= 60°C 
Fenols en volum (NLT 190):  <= 1,5% 
Naftalina en massa (NLT 191):  <= 2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 
Característiques físiques del betum fluxat: 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦       CARACTERÍSTIQUES        ¦        TIPUS BETUM          ¦ 
¦                               ¦-----------------------------¦ 
¦                               ¦   FX 175     ¦   FX 350     ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Viscositat STV a 40°C          ¦              ¦              ¦ 
¦(orifici 10 mm) (NLT 187)      ¦150<=V<=200s  ¦300<=V<=400s  ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Destilació (% del volum total  ¦              ¦              ¦ 
¦destilat fins a 360°C)         ¦              ¦              ¦ 
¦              a 190°C          ¦    <= 3%     ¦    <= 2%     ¦ 
¦              a 225°C          ¦    <= 10%    ¦    <= 10%    ¦ 
¦              a 316°C          ¦    <= 75%    ¦    <= 75%    ¦ 
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦ 
¦Residu de la destilació        ¦              ¦              ¦ 
¦a 360°C (NLT 134)              ¦    >= 90%    ¦    >= 92%    ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
QUITRÀ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123):  <= 0,5% 
Índex d'escuma (NLT 193):  <= 8 
Característiques físiques del quitrà: 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
¦CARACTERÍSTIQUES  ¦                 TIPUS DE QUITRÀ                      ¦ 
¦                  ¦------------------------------------------------------¦ 
¦                  ¦  AQ 38   ¦ AQ 46   ¦  BQ 30   ¦  BQ 58   ¦ BQ 62     ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦ 
¦Equiviscositat    ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 
¦(NLT 188)         ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 
¦(amb una toleràn- ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 
¦cia d'1,5°C)      ¦   38°C   ¦  46°C   ¦  30°C    ¦  58°C    ¦  62°C     ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦ 
¦Densitat relativa ¦  1,10<=  ¦ 1,11<=  ¦ 1,10<=   ¦ 1,13<=   ¦ 1,13<=    ¦ 
¦(DR) 25°C/25°C    ¦  DR      ¦ DR      ¦ DR       ¦ DR       ¦ DR        ¦ 
¦(NLT 122)         ¦  <=1,25  ¦ <=1,25  ¦ <=1,24   ¦ <=1,27   ¦ <=1,27    ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦ 
¦Destilació en     ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 
¦massa (DT)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 
¦a) fins a 200°C   ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%   ¦ 
¦b) 200°C - 270°C  ¦3<=DT<=10%¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=11%¦  <= 3%   ¦ <= 2%     ¦ 
¦c) 270°C - 300°C  ¦4<=DT<=9% ¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=9% ¦1<=DT<=6% ¦1<=DT<=5%  ¦ 
¦   b i c          ¦ <= 16%   ¦ <= 12%  ¦ <= 16%   ¦ <= 8%    ¦ <= 7%     ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦ 

¦Punt de reblani-  ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 
¦ment (A i B) del  ¦  35<=    ¦  35<=   ¦  35<=    ¦          ¦           ¦ 
¦residu de desti-  ¦  PR      ¦  PR     ¦  PR      ¦ <= 56°C  ¦ <= 56°C   ¦ 
¦lació (NLT 125)   ¦  <=53°C  ¦  <=55°C ¦  <=46°C  ¦          ¦           ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦ 
¦Fenols en volum   ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 
¦(NLT 190)         ¦  >= 3%   ¦ >= 2,5% ¦ >= 3%    ¦ >= 2%    ¦ >= 2%     ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦ 
¦Naftalina en massa¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 
¦(NLT 191)         ¦  >= 4%   ¦  >= 3%  ¦ >= 4%    ¦>= 2,5%   ¦ >= 2,5%   ¦ 
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦ 
¦Insoluble en toluè¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 
¦(en massa)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 
¦(NLT 192)         ¦  >= 24%  ¦ >= 25%  ¦ >= 23%   ¦ >= 28%   ¦ >= 28%    ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
Subministrament: En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S'indicarà el producte que 
contenen. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos amb 
l'envàs tancat hermèticament. 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts per una virolla d’una sola 
peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment per 
emulsions diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres líquids 
hauran d’estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d’un element adequat per a 
prendre mostres.  
Emmagatzematge: els bidons en instal�lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència 
de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació amb un element 
adequat per a prendre mostres. 
BETUMS ASFÀLTICS: 
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura situats a 
llocs visibles. 
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han 
d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament. 
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituits per una virolla d’una sola 
peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums 
tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de 
transportar en cisternes calefactades i provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs visibles. 
Emmagatzematge: els bidons en instal�lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència 
de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que la temperatura ambient pogués arribar a valors propers 
al punt d’inflamació del producte, s’extremarà la vigilància d’aquestes condicions. El subministrat a granel en tancs 
aïllats, amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega 
han d'estar calorifugats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la 
edificación NBE-QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos. 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas. 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA O ANIÒNICA, BETUM O QUITRÀ: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 1 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes 
hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
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. 
S’han considerat els tipus de formigons següents: 
- Formigons designats per la Resistència característica estimada a compressió als 28 dies o per la dosificació de 
ciment, d’ús estructural o no 
- Formigons designats per la Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, d’ús per a paviments de carreteres 
 
CARACTERISTIQUES 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, i el PG 3/75. 
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/m(, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats es farà 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 és responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades en la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d’aportar seran especificades abans de l’inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la Norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni addicions de 
cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de cendres volants o fum 
de sílice, per a la seva confecció. En estructures d’edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% 
del pes del ciment. Si s’utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes de 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’ànalisi a l’abast de la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat 
oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa Ciments comuns (UNE 80-301) 
 Ciments per a usos especials (UNE 80-307) 
- Formigó armat Ciments comuns (UNE 80-301) 
- Formigó pretesat Ciments comuns tipus CEM I i CEM II/A-D (UNE 80-307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l’aigua de mar 
(UNE80303), i els de baix calor d’hidratació (UNE 80306) 
Classe del ciment >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d’exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó 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: 
- Pretesat  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració  <= 0,4% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca Nul 
- Consistència plàstica o tova ± 1 cm 
- Consistència fluida   ± 2 cm 
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CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS PER A PAVIMENTS DE CARRETERES (HP): 
La designació del formigó ha de ser: HP (formigons per a Paviments carreteres)-n°: Resistència a la flexotracció 
al cap de 28 dies (UNE 83-301 i UNE 83-305). 
Contingut de ciment  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment  <= 0,55 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 SUBMINISTRAMENT: 
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 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 expressa de que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en m3 de formigó fresc. 
- Identificació del camió formigonera i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE „Instrucción de Hormigón Estructural“ 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat. 

 
 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la 
següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat 
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 pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de 
cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de 
sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del 
pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de 
la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat 
oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials(UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns(UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80305) 
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- 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 pretensat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
    - Resistència característica 
    - Formigons designats per propietats: 
         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
    - Formigons designats per dosificació: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

    - Tipus, classe i marca del ciment 
    - Grandària màxima del granulat 
    - Consistència 
    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
    - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, 
no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 
37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per 
extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
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Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. 
Caracterisicas generales. 
*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos 
sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
 
B0A3 - CLAUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements metàl�lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els 
bastiments amb les parets. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-
035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres 
imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CLAUS D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM O DE 50 
MM: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
CLAUS DE COURE: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
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Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les 
excepcions següents: 
- Malles electrosoldades 
- Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 
36-068 i UNE 36-065. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer 
(geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Mides nominals: 
+-----------------------------------------+ 
¦Diàmetre  ¦ Àrea de la secció  ¦  Massa  ¦ 
¦nominal e ¦  transversal  S    ¦         ¦ 
¦  (mm)    ¦      (mm2)         ¦ (Kg/m)  ¦ 
¦----------¦--------------------¦---------¦ 
¦   6      ¦      28,3          ¦ 0,222   ¦ 
¦   8      ¦      50,3          ¦ 0,395   ¦ 
¦  10      ¦      78,5          ¦ 0,617   ¦ 
¦  12      ¦      113           ¦ 0,888   ¦ 
¦  14      ¦      154           ¦ 1,21    ¦ 
¦  16      ¦      201           ¦ 1,58    ¦ 
¦  20      ¦      314           ¦ 2,47    ¦ 
¦  25      ¦      491           ¦ 3,85    ¦ 
¦  32      ¦      804           ¦ 6,31    ¦ 
¦  40      ¦     1260           ¦ 9,86    ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Característiques mecàniques de les barres: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació ¦Classe acer¦ Lím. elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦Relació  ¦ 
¦           ¦           ¦ fy (N/mm2)   ¦unitaria ¦de rotura   ¦fs/fy    ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦de rotura¦(sobre base ¦         ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦fs(N/mm2)¦de 5        ¦         ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦         ¦diàmetres   ¦         ¦ 
¦-----------¦-----------¦--------------¦---------¦------------¦---------¦ 
¦B 400 S    ¦Soldable   ¦ >= 400       ¦>= 440   ¦>= 14%      ¦>= 1,05  ¦ 
¦B 500 S    ¦Soldable   ¦ >= 500       ¦>= 550   ¦>= 12%      ¦>= 1,05  ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦Lìm elàstic¦ Resist  ¦Relació     ¦Allarg.de  ¦Allarg ¦Relació¦ 
¦          ¦  Re (MPa) ¦a la     ¦Re-real/    ¦rotura     ¦total  ¦Rm/Re  ¦ 
¦          ¦           ¦tracció  ¦Re-nominal  ¦(s/base de ¦càrrega¦       ¦ 
¦          ¦           ¦Rm (MPa) ¦            ¦5 diametres¦màxima ¦       ¦ 
¦----------¦-----------¦---------¦------------¦-----------¦-------¦-------¦ 
¦B 400 SD  ¦ >= 400    ¦>= 480   ¦>= 1,20     ¦>= 20%     ¦   9%  ¦>= 1,20¦ 
¦          ¦           ¦         ¦            ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
¦B 500 SD  ¦ >= 500    ¦>= 575   ¦>= 1,25     ¦>= 12%     ¦   8%  ¦>= 1,15¦ 
¦          ¦           ¦         ¦            ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
Composició química: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Anàlisis  ¦   C   ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦   P   ¦   S   ¦   N    ¦ 
¦UNE 36-068¦ %màx. ¦        %màx.          ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx.  ¦ 

¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22  ¦        0,50           ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012  ¦ 
¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Producte  ¦ 0,24  ¦        0,52           ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013  ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065):  Nul�la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 
- Tensió mitjana d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de trencament d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 
     - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 
- Massa:  ± 4,5% massa nominal 
     - Ovalitat: 
+----------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal¦Diferència màxima¦ 
¦    e (mm)      ¦      (mm)       ¦ 
¦      6         ¦       1         ¦ 
¦      8         ¦       1         ¦ 
¦     10         ¦     1,50        ¦ 
¦     12         ¦     1,50        ¦ 
¦     14         ¦     1,50        ¦ 
¦     16         ¦     2,00        ¦ 
¦     20         ¦     2,00        ¦ 
¦     25         ¦     2,00        ¦ 
¦     32         ¦     2,50        ¦ 
¦     40         ¦     2,50        ¦ 
+----------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 
31.3, i 31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a 
la partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
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- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de 
l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado 
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para 
armaduras de hormigón armado. 
 
 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per mitjà de soldadura 
elèctrica als punts de contacte. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 
perjudicial. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer 
(geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 
Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 
Característiques dels nusos (UNE-EN ISO 15630-2): 
- Càrrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re  (Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l'element 
sotmès a tracció, barra de major diàmetre de les del nus) (Re = Límit elàstic garantit dels nusos) 
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats:  2% del total 
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra: 20% del total 
Amplària del panell:  2,15 m 
Llargària del panell:  6 m 
Prolongació de les barres longitudinals més enllà de l'última barra transversal: 1/2 retícula 
Prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal: 25 mm 

Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Designació ¦ Assaig doblat- ¦                 Assaig de tracció       ¦ 
¦ filferros  ¦   desdoblat    ¦-----------------------------------------¦ 
¦            ¦     ß=90°      ¦  Límit ¦ Càrrega ¦ Allargament ¦Relació ¦ 
¦            ¦     ß=20°      ¦ elàstic¦unitària ¦ de ruptura  ¦ fs/fy  ¦ 
¦            ¦  d(diàmetre    ¦   fy   ¦   fs    ¦ (sobre base ¦        ¦ 
¦            ¦   mandril)     ¦ (N/mm2)¦ (N/mm2) ¦   de 5 D)   ¦        ¦ 
¦------------¦----------------¦--------¦---------¦-------------¦--------¦ 
¦  B 500 T   ¦     8d         ¦   500  ¦   550   ¦     8       ¦ 1,03   ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° (UNE 36-
068): Nul�la 
Tensió mitjana d'adherència (EHE): 
- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 7,84 i - 0,12 D N/mm2 
Tensió de trencament per adherència (EHE): 
- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 12,74 i - 0,19 D N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm:  >= 95% secció nominal 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-
068 i UNE 36-065. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla. 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 
31.3, i 31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a 
la partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de 
l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar 
la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral�leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la 
fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral�lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral�lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
     - Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦        Gruix nominal        ¦ 
¦          ¦             (mm)            ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦         Tolerància          ¦ 
¦          ¦            (mm)             ¦ 
¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D3 - LLATES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral�leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral�lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral�lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
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- Amplària nominal:  ± 2 mm 
     - Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦        Gruix nominal        ¦ 
¦          ¦             (mm)            ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦         Tolerància          ¦ 
¦          ¦            (mm)             ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D6 - PUNTALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl�lic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral�leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la 
fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral�lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral�lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
PUNTAL METÀL�LIC: 
Puntal metàl�lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦                     ¦         Llargària del puntal                 ¦ 
¦Alçària de muntatge  ¦----------------------------------------------¦ 
¦                     ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦  5 m     ¦ 
¦---------------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦----------¦ 
¦        2 M          ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦         -¦ 
¦      2,5 M          ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦         -¦ 
¦        3 M          ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦         -¦ 
¦      3,5 M          ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T  ¦ 
¦      4,0 M          ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T  ¦ 
¦      4,5 M          ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T  ¦ 
¦        5 M          ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T  ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PUNTAL DE FUSTA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
PUNTAL METÀL�LIC: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0D7 - TAULERS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral�leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la 
fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral�lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral�lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel�lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 650 kg/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  21000 kg/cm2 
- Mitjà:  25000 kg/cm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 

- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 6 kp/cm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 140 kp 
- Al cantell:  >= 115 kp 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D8 - PLAFONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de 
tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les 
bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl�lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl�lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl�lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl�liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl�lics 
- Tubs metàl�lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no 
han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per 
a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com 
a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes 
de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les 
tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL�LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir 
l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per 
a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF 
CONJUNT DE PERFILS METÀL�LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més 
desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre 
la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL�LICS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
FLEIX: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
DESENCOFRANT: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
CONJUNT DE PERFILS METÀL�LICS DESMUNTABLES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
BASTIDA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila i, eventualment, 
d'altres materials; i un procés de secatge i cocció. 
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. 
Es consideren les següents tipus de maons: 
- Massís (M) 
- Calat (P) 
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- Foradat (H) 
Es consideren les següents classes de maons: 
- Maó per a utilitzar revestit (NV) 
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el 
conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme 
en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en 
ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% 
si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un 
temps mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): 
- Maó massís:  >= 100 kp/cm2 
- Maó calat:  >= 100 kp/cm2 
- Maó foradat:  >= 50 kp/cm2 
Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦Dimensió nominal       ¦        Fletxa màxima        ¦ 
¦                       ¦-----------------------------¦ 
¦Aresta o diagonal (A)  ¦ Cara vista  ¦Per a revestir ¦ 
¦        (cm)           ¦    (mm)     ¦    (mm)       ¦ 
¦-----------------------¦-------------¦---------------¦ 
¦        A > 30         ¦     4       ¦     6         ¦ 
¦   25 < A <= 30        ¦     3       ¦     5         ¦ 
¦ 12,5 < A <= 25        ¦     2       ¦     3         ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Gruix de les parets del maó: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                              ¦ Maó de cara vista ¦ Maó per a revestir¦ 
¦                              ¦      (mm)         ¦       (mm)        ¦ 
¦------------------------------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Paret exterior cara vista     ¦     >= 15         ¦              -    ¦ 
¦Paret exterior per a revestir ¦     >= 10         ¦      >= 6         ¦ 
¦Paret interior                ¦     >= 5          ¦      >= 5         ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 0,45 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027): 
- Maó per a revestir:  <= 22% 
- Maó de cara vista:  <= 20% 
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 
- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça:  1 
- Dimensió:  <= 15 mm 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats:  1 
Toleràncies: 
     - Tolerància sobre el valor nominal de les arestes: 
+--------------------------------------------------+ 
¦                  ¦         Tolerància            ¦ 

¦   Arestes (A)    ¦-------------------------------¦ 
¦                  ¦  Cara vista  ¦  Per a revestir¦ 
¦      (cm)        ¦    (mm)      ¦     (mm)       ¦ 
¦------------------¦--------------¦----------------¦ 
¦   10 < A < 30    ¦    ± 3       ¦     ± 6        ¦ 
¦   A <= 10        ¦    ± 2       ¦     ± 4        ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
     - Tolerància sobre la dispersió de la dimensió: 
+---------------------------------------------------+ 
¦                    ¦         Tolerància           ¦ 
¦   Aresta (A)       ¦------------------------------¦ 
¦      (cm)          ¦  Cara vista  ¦ Per a revestir¦ 
¦                    ¦     (mm)     ¦     (mm)      ¦ 
¦--------------------¦--------------¦---------------¦ 
¦   10 < A <= 30     ¦      5       ¦      6        ¦ 
¦   A <= 10          ¦      3       ¦      4        ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
- Angles díedres: 
     - Maó de cara vista:  ± 2° 
     - Maó per a revestir:  ± 3° 
MAONS DE CARA VISTA: 
Gelabilitat (UNE 67-028):  No gelable 
Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
MAÓ MASSÍS: 
Maó sense perforacions o amb perforacions al pla. 
Volum de les perforacions:  <= 10% del volum de la peça 
Secció de cada perforació:  <= 2,5 cm2 
MAÓ CALAT: 
Maó amb tres o més perforacions al pla. 
Volum de les perforacions:  > 10% del volum del maó 
Massa mínima del maó dessecat: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Llarg    ¦  Gruix  ¦  Maó per a revestir  ¦  Maó de cara vista  ¦ 
¦---------¦---------¦----------------------¦---------------------¦ 
¦         ¦ 3,5 cm  ¦        1000 g        ¦               -     ¦ 
¦<= 26 cm ¦ 5,2 cm  ¦        1500 g        ¦       1450 g        ¦ 
¦         ¦ 7,0 cm  ¦        2000 g        ¦       1850 g        ¦ 
¦---------¦---------¦----------------------¦---------------------¦ 
¦         ¦ 5,2 cm  ¦        2200 g        ¦       2000 g        ¦ 
¦>= 26 cm ¦ 6,0 cm  ¦        2550 g        ¦       2350 g        ¦ 
¦         ¦ 7,5 cm  ¦        3200 g        ¦       2900 g        ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
MAÓ FORADAT: 
Maó amb forats al cantell o la testa. 
Secció de cada perforació:  <= 16 cm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
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- Resistència a compressió en kp/cm2 
- Dimensions en cm 
- Distintiu de qualitat, si el té 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que 
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, 
fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RL-88 Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el Pliego General de Condiciones para la Recepción 
de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción RL-88. 
 
 
B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
B0G1 - PEDRES NATURALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Llosa de pedra natural per a col�locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.), de gruixos compresos 
entre 15 i 80 mm. 
Les pedres considerades són: 
- Gres 
- Calcària 
- Granítica 
Els acabats superficials considerats són: 
- Serrada i sense polir 
- Abuixardada 
- Polida 
- Polida i abrillantada 
- Tosquejada 
- Flamejada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats provinents 
de restes orgànics. 
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable. 
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser planes. 
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les arestes vives. 
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF 
Pes específic (UNE_EN 1936): 
- Pedra de gres:  >= 2400 kg/m3 
- Pedra calcària:  >= 2000 kg/m3 
- Pedra granítica:  >= 2500 kg/m3 
PEDRA DE GRES: 

Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de quars i materials 
aglomerants diversos. 
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal. 
PEDRA CALCÀRIA: 
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal�lina d'origen sedimentari constituïda bàsicament per 
carbonat càlcic. 
La seva composició no ha de ser excesivament bituminosa ni rica en argila. 
PEDRA GRANÍTICA: 
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal�lina d'origen eruptiu constituïda bàsicament per quars, 
feldespat i mica. 
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics. 
LLOSES DE PEDRA NATURAL PER A PAVIMENTS: 
L’amplària nominal ha de ser superior a 150 mm. 
Les lloses de pedra natural per a ús en paviments exteriors han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
1341. 
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 
12372/AC 
Resistència a l’abrasió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1341; Annex C 
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341; Annex D 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Toleràncies: 
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals: 
- Classe 1 (marcat P1): 
     - Vores serrades =< 700 mm:  ± 4 mm 
     - Vores serrades > 700 mm:  ± 5 mm 
     - Vores tallades:  ± 10 mm 
- Classe 2 (marcat P2): 
     - Vores serrades =< 700 mm:  ± 2 mm 
     - Vores serrades > 700 mm:  ± 3 mm 
     - Vores tallades:  ± 10 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals: 
     - Classe 1 (marcat D1): 
     - Llargària < 700 mm  : 6 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 8 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Llargària < 700 mm  : 3 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 6 mm 
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal: 
- Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 
- Classe 1 (marcat T1): 
     - Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 
     - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 
     - > 60 mm de gruix:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat T2): 
     - Gruix =< 30 mm:  ± 10% 
     - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 
     - > 60 mm de gruix:  ± 4 mm 
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades): 
- Vora recta més llarga > 0,5 m: 
     - Cara de textura fina:  ± 2 mm 
     - Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm 
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- Vora recta més llarga > 1 m: 
     - Cara de textura fina:  ± 3 mm 
     - Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm 
- Vora recta més llarga > 1,5 m: 
     - Cara de textura fina:  ± 4 mm 
     - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Les peces han d’anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metàl.lics a 
l’embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrossió. 
LLOSES DE PEDRA NATURAL PER A PAVIMENTS: 
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (d’acord amb la norma UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1341 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsvol altra informació d’interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera que no 
es trenquin ni s'escantonin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLOSES DE PEDRA NATURAL PER A PAVIMENTS: 
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
B7J1 - MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Perfils de materials diversos per a formació de junts de dilatació o de treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfil elastomèric d'ànima plana de 150 a 500 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern 
- Perfil elastomèric d'ànima plana o circular amb xapa d'acer vulcanitzat par a junt de 270 a 500 mm d’amplària, 
per a junt intern de treball o dilatació 
- Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern 

- Perfil elastomèric d'ànima quadrada de 250 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació extern 
- Perfil de PVC d'ànima plana de 150 a 320 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern 
- Perfil de PVC d'ànima oval o omega de 100 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern 
- Perfil de PVC d'ànima quadrada de 100 a 350 mm d'amplària per a junt de dilatació intern o extern 
- Perfil de PVC en forma d'U de 45-130/20-50 mm per a junt de dilatació amb ranura oberta a l'exterior 
- Perfil metàl�lic amb dents per a un recorregut màxim de 50 a 500 mm o sense dents per a un recorregut màxim de 
30 a 100 mm, per a junt de dilatació extern 
- Perfil de neoprè armat, amb membrana flexible o rígid, per a un recorregut màxim de 50 a 380 mm, per a junt de 
dilatació extern 
- Perfil compressible de cautxú per a un recorregut màxim de 20 a 50 mm, per a junt de dilatació extern 
- Perfil d'alumini i junt elastomèric per a un recorregut màxim de 15 mm. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil desplegat ha de tenir un aspecte uniforme i sense fissures, deformacions, forats o altres defectes. 
Característiques morfològiques: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦Material    ¦Forma                 ¦ Amplària  ¦ Gruix        ¦ 
¦del junt    ¦                      ¦del perfil ¦ (mm)         ¦ 
¦            ¦                      ¦   (mm)    ¦              ¦ 
¦------------¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦Elastomèric ¦Ànima circular        ¦  200-250  ¦ >= 9         ¦ 
¦            ¦                      ¦  300      ¦ >= 10        ¦ 
¦            ¦                      ¦  350-400  ¦ >= 12        ¦ 
¦            ¦                      ¦  500      ¦ >= 13        ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima circular amb    ¦  300-350  ¦ >= 10        ¦ 
¦            ¦xapa d'acer           ¦  400      ¦ >= 11        ¦ 
¦            ¦                      ¦  500      ¦ >= 12        ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima quadrada        ¦  250-500  ¦ >= 6         ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima plana per a     ¦  150-230  ¦ >= 7         ¦ 
¦            ¦junt de treball intern¦  250-350  ¦ >= 8         ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima plana per a     ¦  250-500  ¦ >= 6         ¦ 
¦            ¦junt de treball extern¦           ¦              ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima plana amb xapa  ¦  270      ¦ >= 7         ¦ 
¦            ¦d'acer                ¦  310      ¦ >= 8         ¦ 
¦------------¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦PVC         ¦Ànima oval            ¦  100      ¦ >= 2; 2,5    ¦ 
¦            ¦                      ¦  150-190  ¦ >= 2,5; 3,5  ¦ 
¦            ¦                      ¦  240      ¦ >= 3; 4      ¦ 
¦            ¦                      ¦  320-350  ¦ >= 3,5: 4,5  ¦ 
¦            ¦                      ¦  500      ¦ >= 4; 6      ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima omega           ¦  250      ¦ >= 3; 5      ¦ 
¦            ¦                      ¦  350      ¦ >= 4; 6      ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Forma d'U             ¦ 45-60/30  ¦ >= 4; 4,5    ¦ 
¦            ¦                      ¦    50/20  ¦ >= 3,5; 4    ¦ 
¦            ¦                      ¦    60/50  ¦ >= 4,5; 5    ¦ 
¦            ¦                      ¦ 95-130/30 ¦ >= 5; 6      ¦ 
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¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima plana o qua-    ¦  150      ¦ >= 2,5; 3,5  ¦ 
¦            ¦drada per a junt      ¦  190      ¦ >= 2,5; 4    ¦ 
¦            ¦intern                ¦  240      ¦ >= 3; 4      ¦ 
¦            ¦                      ¦  320-350  ¦ >= 3,5; 5    ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima plana ó qua-    ¦  190      ¦ >= 2,5; 3,5  ¦ 
¦            ¦drada per a junt      ¦  240-320  ¦ >= 3; 4      ¦ 
¦            ¦extern                ¦  250      ¦ >= 4; 5      ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Característiques físiques i mecàniques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Material    ¦  Resistència    ¦Allargament fins ¦    Duresa       ¦ 
¦            ¦  a la tracció   ¦ al trencament   ¦(unitats Shore A)¦ 
¦            ¦    (kg/cm2)     ¦                 ¦                 ¦ 
¦------------¦-----------------¦-----------------¦-----------------¦ 
¦Elastomèric ¦ >=100           ¦   >= 380%       ¦    57-67        ¦ 
¦PVC         ¦ >=120           ¦   >= 300%       ¦  aprox. 70      ¦ 
¦Metàl�lic   ¦ >=1000          ¦   >= 350%       ¦    57-67        ¦ 
¦            ¦(ASTM D-412)     ¦ (ASTM D-412)    ¦(ASTM D-2240)    ¦ 
¦Cautxú      ¦           -     ¦   >= 250%       ¦    60-70        ¦ 
¦            ¦                 ¦ (ASTM D-412)    ¦                 ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
PERFIL ELASTOMÈRIC: 
Perfil de material elastomèric obtingut del cautxú amb materials d'addició i vulcanitzats. 
En els perfils amb xapa d'acer vulcanitzat, els extrems han de ser dentats per ambdues cares i han de portar una 
perllongació de xapa unida al perfil per vulcanització, perqué es puguin utilitzar en junts de dilatació o treball, 
interns. 
Característiques dimensionals: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦ Forma          ¦ Amplària del perfil ¦ Amplària del tub central  ¦ 
¦                ¦       (mm)          ¦          (mm)             ¦ 
¦----------------¦---------------------¦---------------------------¦ 
¦ Ànima circular ¦ 200 - 400           ¦ >= 38                     ¦ 
¦                ¦---------------------¦---------------------------¦ 
¦                ¦ 500                 ¦ >= 45                     ¦ 
¦                ¦                     ¦ >= 42 (perfil amb xapa    ¦ 
¦                ¦                     ¦ d'acer)                   ¦ 
¦----------------¦---------------------¦---------------------------¦ 
¦ Ànima quadrada ¦ 250, 350, 500       ¦ >= 25                     ¦ 
¦                ¦ 300                 ¦ >= 30                     ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Resistència a l'esqueixament:  >= 80 kg/cm2 
Deformació remanent per tracció:  <= 20% 
Deformació amb el betum calent:  Nul�la 
Temperatura d'utilització:  Entre -20°C i +60°C 
PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC: 
En els perfils per a junt de dilatació, el centre del perfil ha de ser buit de secció circular, rectangular, oval o 
omega. 
Els perfils per a junt de treball han de ser de secció rectangular plena. 
En els perfils per a junt de dilatació o treball interns, els extrems han de ser dentats per ambdues cares. En els 
perfils per a junt extern, els extrems han de ser dentats per una sola cara i l'altra ha de quedar llisa. 

El perfil de PVC amb forma d'U, ha d'anar dentat per una de les seves cares, perquè es pugui utilitzar en junts de 
dilatació externs. 
Perfil per a junt extern: 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦Material      ¦Amplària del perfil ¦Alçària de les nervadures¦ 
¦              ¦     (mm)           ¦          (mm)           ¦ 
¦--------------¦--------------------¦-------------------------¦ 
¦Elastomèric   ¦   150-500          ¦         >= 25           ¦ 
¦PVC           ¦     190            ¦         >= 15           ¦ 
¦              ¦     240            ¦         >= 17           ¦ 
¦              ¦     250            ¦         >= 40           ¦ 
¦              ¦     320            ¦         >= 20           ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
PERFIL METÀL�LIC PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN: 
Perfil format per un compost metall/elastòmer vulcanitzat en calent. 
Ha d'estar format per dues parts, una mascle i una altra femella, de formes geomètriques compatibles, amb la 
franquícia necessària per tal de permetre els moviments del junt. 
Totes les parts metàl�liques han d'estar protegides contra la corrosió. 
Ha de portar els forats necessaris per a la seva fixació. 
La forma del perfil ha d'impedir l'acumulació de brutícia. 
Ha de ser resistent a la intempèrie, a l'acció dels olis, greixos, benzina i a la sal utilitzada per al desglaç de carreteres. 
En els perfils amb dents, quan el recorregut màxim és de 150 a 500 mm, el perfil mascle ha de tenir una superfície 
antilliscant. 
Característiques dimensionals: 
+--------------------------------------------------+ 
¦ Recorregut màxim  ¦ Gruix  ¦Amplària del perfil  ¦ 
¦   (mm)            ¦ (mm)   ¦       (cm)          ¦ 
¦                   ¦        ¦---------------------¦ 
¦                   ¦        ¦ mascle  ¦ femella   ¦ 
¦-------------------¦--------¦---------¦-----------¦ 
¦ 30 ¦ sense dents  ¦>= 22   ¦ >= 15,5 ¦ >= 13     ¦ 
¦ 50 ¦   amb dents  ¦>= 33   ¦ >= 26   ¦ >= 14,5   ¦ 
¦ 50 ¦ sense dents  ¦>= 33   ¦ >= 21   ¦ >= 15,5   ¦ 
¦ 75 ¦   amb dents  ¦>= 39   ¦ >= 33   ¦ >= 19     ¦ 
¦ 75 ¦ sense dents  ¦>= 39   ¦ >= 25   ¦ >= 19     ¦ 
¦100 ¦   amb dents  ¦>= 47   ¦ >= 41   ¦ >= 25     ¦ 
¦100 ¦ sense dents  ¦>= 47   ¦ >= 29   ¦ >= 25     ¦ 
¦150 ¦   amb dents  ¦>= 50   ¦ >= 57,5 ¦ >= 36     ¦ 
¦200 ¦   amb dents  ¦>= 50   ¦ >= 75   ¦ >= 45     ¦ 
¦250 ¦   amb dents  ¦>= 57   ¦ >= 91   ¦ >= 56     ¦ 
¦300 ¦   amb dents  ¦>= 90   ¦ >= 92   ¦ >= 55     ¦ 
¦400 ¦   amb dents  ¦>= 90   ¦ >= 102  ¦ >= 65     ¦ 
¦500 ¦   amb dents  ¦>= 90   ¦ >= 111  ¦ >= 75     ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
Característiques de l'elastòmer: 
- Resistència a la tracció (ASTM D-412):  >= 1000 kp/cm2 
- Allargament fins al trencament (ASTM D-412):  >= 350% 
- Duresa (Unitats Shore A, ASTM D-2240):  57 - 67 
- Adherència amb xapa d'acer (ASTM D-4298):  Trencament de l'elastòmer 
- Deformació remanent per compressió assaig 24 h a 70°C (ASTM D-395): <= 25% 
- Resistència a l'envelliment 72 h a 100°C (ASTM D-573): 
     - Duresa, variació:  ± 15 
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     - Resistència, variació:  ± 15% 
     - Allargament al trencament, variació:  - 40% 
- Resistència als olis, 72 h a 100°C, variació de volum (ASTM D-471): <= 10% 
- Resistència a l'ozó (ASTM D-1149):  No ha de tenir fissures 
Característiques del metall: 
- Límit elàstic de l'acer:  >= 23500 kp/cm2 
PERFIL DE NEOPRÈ ARMAT PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN: 
El perfil amb membrana flexible, ha d'estar format per dues bandes de neoprè armades, de secció rectangular 
plena i unides per una membrana flexible de neoprè. El perfil rígid ha d'estar format per una banda (en 
recorreguts de 90 mm, com a màxim) o tres bandes (en recorreguts >= 100 mm) de neoprè armat i una secció 
metàl�lica estampida a cada banda. 
Cada banda ha de dur una armadura de reforç d'acer, col�locada per capes i íntimament lligada al neoprè. 
En el perfil rígid, la secció metàl�lica ha de ser rectangular i contínua. Ha de dur els retalls necessaris per tal de 
permetre els moviments del junt. 
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i als agents 
atmosfèrics. 
Composició de cada placa en el perfil amb membrana flexible: 
- Cautxú cloroprè:  > 60% 
- Sutge:  > 25% 
- Material auxiliar:  < 15% 
- Cendra:  < 5% 
PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN: 
Perfil de cautxú de cloroprè, format per dues bandes de secció rectangular plena amb els seus extrems units amb 
membranes flexibles de cautxú de cloroprè. 
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i als agents 
atmosfèrics. 
Resistència a tracció (UNE 53-510):  >= 12 MPa 
Allargament fins al trencament (UNE 53-510):  >= 250% 
Deformació remanent per compressió, 24 h a 100°C (UNE 53-511):  <= 40% 
Duresa. IRHD (UNE 53-549):  55 - 60 
Envelliment desprès de 72 h a 100°C (UNE 53-548): 
- Duresa, variació:  + 12 
- Resistència a la tracció, variació:  - 20% 
- Allargament fins al trencament, variació:  - 25% 
Resistència a l'ozó, 96 h a 40°C (UNE 53-558/1):  No ha de tenir fissures 
PERFIL D'ALUMINI I JUNT ELASTOMÈRIC: 
Perfils d'alumini amb elements d'ancoratge dentats, amb junt de material elastomèric inserit. 
El junt elastomèric és de goma sintètica i ha de ser resistent al desgast per fricció, als olis i betums i a 
temperatures entre -30°C a +120°C. 
Amplària total del perfil:  65 mm 
PERFIL ELASTOMÈRIC AMB XAPA D'ACER: 
Adherència amb la xapa d'acer:  Trencadura de l'elastòmer 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma DIN 7865. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC: 
Subministrament: En rotlles. Es poden demanar en formes especials amb unions fetes en fàbrica. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i de temperatures superiors a 40°C. 
PERFIL METÀL�LIC: 
Subministrament: Per unitats d'un metre de llargària màxima. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

PERFIL DE NEOPRÈ, CAUTXÚ O ALUMINI: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PERFIL ELASTOMÈRIC: 
*DIN 7865 (2) 02.82 Làmines elastomèriques per a segellar junts en el formigó. Condicions del material i assajos. 
PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ 
*UNE 53628:1988 Elastómeros. Caucho vulcanizado. Juntas de dilatación preformadas utilizadas entre bloques de 
hormigón en autopistas. Especificaciones para los materiales. 
PERFIL DE PVC O METÀL�LIC: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B7J5 - SEGELLANTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials 
d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu 
acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb 
additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat 
permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb 
additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i 
elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de cartó-guix 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de 
tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació màx.¦Resistència a  ¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦    a 5°C      ¦  temperatura  ¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦   20-30%      ¦ -45 - +200°C  ¦ 
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¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦   20-30%      ¦           -   ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦    30%        ¦ -30 - +70°C   ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦   15-25%      ¦ -30 - +70°C   ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦    25%        ¦ -50 - +80°C   ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦   10-15%      ¦ -15 - +80°C   ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦    10%        ¦ -20 - +70°C   ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦    10%        ¦ -15 - +80°C   ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦  Tipus massilla   ¦Resistència a ¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa    ¦ 
¦                   ¦  la tracció  ¦  100% d'allargament   ¦Shore A    ¦ 
¦                   ¦   (kg/cm2)   ¦     (kg/cm2)          ¦           ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Silicona neutra    ¦   >= 7       ¦     2                 ¦12° - 20°  ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Silicona àcida     ¦   >= 16      ¦     5                 ¦25° - 30°  ¦ 
¦ó bàsica           ¦              ¦                       ¦           ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Polisulfur         ¦   >= 25      ¦              -        ¦   60°     ¦ 
¦  bicomponent      ¦              ¦                       ¦           ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Poliuretà          ¦   >= 15      ¦     3                 ¦30° - 35°  ¦ 
¦monocomponent      ¦              ¦   0,3-0,37 N/mm2      ¦           ¦ 
¦                   ¦              ¦  (de polimerització   ¦           ¦ 
¦                   ¦              ¦      ràpida)          ¦           ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Poliuretà          ¦          -   ¦    15                 ¦         - ¦ 
¦  bicomponent      ¦              ¦                       ¦           ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Acrílica           ¦          -   ¦     1                 ¦         - ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦De butils          ¦          -   ¦              -        ¦15° - 20°  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i 
elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que 
vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i 
elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica 
consistent i amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica 
elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel�lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte 
homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 
hora després de la seva preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència        ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C  ¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)  ¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                  ¦ 



 

DOCUMENT NÚM. 2 – BASES TÈCNIQUES                                  3.ÍNDEX DE MATERIALS I PARTIDES D’OBRA 

 

 

 

Projecte constructiu per a l’adequació del camí fluvial del riu Tenes, del pont de la Man fins el límit del terme municipal de Montmeló. EXP. 2014-878          .  - Pàgina 30 de 97 -  

¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦------------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦    <= 5        ¦Ha de complir     ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                  ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦------------------¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦    <= 5        ¦Ha de complir     ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 
ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, 
en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura 
ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la compatibilitat dels 
materials. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTIL, DE OLEO-RESINES O 
CAUTXÚ-ASFALT: 
dm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
MASSILLA ASFÀLTICA O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la 
edificación NBE-QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos. 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O PER 
A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials amb finalitats diverses per a col�laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cinta de cautxú cru 
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl�liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 
- Emprimació prèvia per a segellats 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se correctament i 
deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
CINTA DE CAUTXÚ CRU: 
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes d'impermeabilització 
amb membranes. 
CINTES PER A JUNTS DE CARTÓ-GUIX: 
Amplària:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CINTA: 
Subministrament: En rotlles de diferents mides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha de 
protegir de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CINTA: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
IMPRIMACIÓ: 
dm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S'han considerat les pintures següents: 
- Pintura reflectora 
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeni, 
sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans 
mecànics (MELC 12.03). 
La pel�lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del 
color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo 
Toleràncies: 
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 
- Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
- Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 
PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli:  soja 
Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 

Pes específic:  1,5 kg/l 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h 
Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
Rendiment:  2,5 m2/kg 
Toleràncies: 
- Pes específic:  ± 0,1 kg/l 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
- Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col�locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han 
d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTURA REFLECTORA: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes. 
PINTURA NO REFLECTORA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S’han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
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Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la 
inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 
12372/AC 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d’una 
  vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en l’interval 
  del 2% del valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 

     - Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre informació d’interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERR Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
 
 
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES 
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 
Absorció d'aigua (UNE 127-002):  <= 7,5% 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
- Cara a tracció:  >= 50 kg/cm2 
- Dors a tracció:  >= 40 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 127-004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix:  ± 3 mm 
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm 
- Balcaments:  ± 0,5 mm 
- Planor:  ± 0,4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra. 
 
 
B99 - MATERIALS PER A ESCOSSELLS 
B99Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOSSELLS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Bastiment o tapa metàl�lics per a col�locar com a protecció d'escossell. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a tapa d'escosell 
- Tapa d'escossell de dues peces d'engraellat d'acer galvanitzat 
- Tapa d'escossell de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat 
- Tapa d'escosell de quatre peces de ferro colat, mecanitzades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Toleràncies: 
- Dimensions (sempre que l'encaix entre el bastiment i la tapa sigui correcte):  ± 2 mm 
- Balcaments del bastiment o la tapa:  ± 3 mm 
BASTIMENT: 
El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de portar dues potes d'ancoratge a cada costat. 
Dimensions exteriors del bastiment:  Dimensions nominals + 6 mm 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
TAPA D'ESCOSSELL DE DUES PECES D'ENGRAELLAT D'ACER GALVANITZAT: 
Cada peça ha d'estar formada per un entramat de platines i un bastiment perimetral amb un acabat tipus 
engraellat. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Tipus d'acer:  A-37-b 
Dimensions de la quadrícula formada amb les platines:  30 x 30 mm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Platines del bastiment:  25 x 2 mm 
Platines de l'engraellat:  12 x 2 mm 
Platines portants de la quadrícula:  25 x 2 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 500 kg/m2 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
TAPA D'ESCOSSELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT: 
Cada peça ha de estar formada per un entramat de planxa desplegada, un marc perimetral i platina de reforç. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Tipus d'acer:  A-37-b 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Planxa d'acer desplegat:  60 x 25 x 6 x 3 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 500 kg/m2 

Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
TAPA D'ESCOSSELL DE QUATRE PECES DE FERRO COLAT: 
Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades entre elles amb cargols. 
Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de portar dos elements connectors a cada junt. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Gruix:  >= 3 cm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Resistència a la tracció:  >= 16 kg/mm2 
Resistència a la compressió:  >= 55 kg/mm2 
Resistència a la flexió:  >= 34 kg/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
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 de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a la pavimentació de voreres. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant 
i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura 
principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
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Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 
mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, resistència a l’abrasió, diagonals, dimensions, 
resistència a la flexió i càrrega de trencament 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 
de juliol 
Sobre un 0,5 % de les rajoles, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha 
de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, resistència a l’abrasió, diagonals, dimensions, 
resistència a la flexió i càrrega de trencament 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- A l’embalatge: 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: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es posa a l'obra a 
temperatura superior a l'ambient. 
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries estranyes. 
GRANULAT GROS: 
Ha de quedar retingut pel tamis 2 mm de la UNE-EN 933-2. 
Els àrids seran de procedència natural o artificial. 
El contingut d’impureses ha de ser inferior al 0,5% en massa. 
GRANULAT FI: 
Ha de passar pel tamís 2 mm i quedar retingut pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de sorrers naturals. 
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides per al granulat gros. 
POLS MINERAL O FILLER: 
Ha de passar pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o aportar-se a la mescla per 
separat. 
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Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de passar pels ciclons 
ha de ser <= 2% de la massa de la mescla. 
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació, oxigenació o "cracking 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi 
escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
MESCLA BITUMINOSA: 
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les prescripcions de 
l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar 
l'adherència de la mescla. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de 
la mescla bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes. 
PG 3/75 MOD 7 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. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació 
relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o 
acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstància a ressaltar, 
facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions 
causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la següent 
forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 

- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als 
primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un símbol o 
pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il�luminació de 
suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions 
complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut en el 
treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada sobre 
un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i 
perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’han de centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el 
destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a l’Annex VII del 
RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d’emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col�locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ús, com a actuacions de 
vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
unitat mesurada segons especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación 
NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
- Microesferes de vidre 
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer galvanitzat, recoberta 
amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de ser aprovada per la 
DF 
La superfície metàl�lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4º del "Reglamento de Circulación 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport, 
compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135310 i UNE 135313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 
Gruix del caixetí:  1,8 mm 
Gruix de la placa:  1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral:  25 mm 
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel�lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció 
superficial 
Condicions de la pel�lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense rotura 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
Toleràncies: 
- Compliran la Euronorma 143 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, segons la seva 
naturalesa i característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre incorporades a una 
resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà 
sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper 
amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre encapsulades entre 
una pel�lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la 
pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la 
pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la cara interna 
d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de reflexar la llum incident en amplies condicions 
d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, 
amb una intensitat lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i UNE 48060, 
dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel�lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de superfície 
llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial. 
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Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de complir les 
especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 1 kg/cm 
- Allargament: > 10% 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les marques vials per 
retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor. 
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric. 
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa retinguda acumulada 
de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3). 
+---------------------------------------+ 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40 
Microesferes defectuoses (MELC 12.30): 
- Diametre < 1 mm:  < 20% 
- Diametre >= 1 mm:  < 30% 
Índex de refracció (MELC 12.31): 
- Classe A:  >= 1,5 
- Classe B:  >= 1,7 
- Classe C:  >= 1,9 
Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial 
Resistència als àcids:  Sense alteració superficial 
Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial 
Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial 
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl�lic. A l'exterior ha de 
figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
MICROESFERES DE VIDRE: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes. 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
*REC. PLACAS REFLEC. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 
*UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero 
galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa. 
*UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes mediante làminas con 
microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 
*UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. 
Características y métodos  de ensayo. 
MICROESFERES DE VIDRE: 
*UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, 
granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 
 
 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
- Captallums per a barreres de seguretat 
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 
SUPORTS D’ACER GALVANITZAT: 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
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Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Límit elàstic mínim: 
- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN. 
SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització vertical. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir 
taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Tipus d’acer:  AP 11(UNE 36-093) 
Doblegament (UNE 7-472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Secció rectangular: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
- Secció circular: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+ 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+ 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a l'exterior amb una 
làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Gruix:  3 mm 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície resistent a l’abrasió 
Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’eina recomanada pel fabricant (si es 
necessari la seva substitució). 
L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 
La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa polimèrica, protegits o 
no, aquests últims amb una superfície resistent a l’abrasió. 
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’un vehicle en moviment, ha de tenir les dimensions, nivell 
de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1. 
El contorn del cos de l’element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la seguretat de la circulació 
vial. 
El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d’arrencament o trencament, no 
produeixi un perill per al trànsit ni degut a l’element arrencat ni degut als elements d’ancoratge que pugin restar sobre 
la calçada. 
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom del fabricant i la data 
de fabricació. 
Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i s’han de comprovar 
segons aquesta norma. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris per a la 
fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 
- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034) 
- Qualitat dels cargols:  5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
- Qualitat dels cargols:  4.6 
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les especificades 
a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col�locat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
CAPTALLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha 
d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de fixació i el 
nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUPORTS D'ACER: 
m de llargària de suport necessari subministrat a l'obra. 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport. 
BANDEROLA, PÒRTIC, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes. 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
*REC. PLACAS REFLEC. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
*PG 3/75 MOD 4 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 
*UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros retrorreflectantes.Parte 
1:Características iniciales. 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
*UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos accesorios de las 
barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos. 
 

 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tubs de PVC per a l'execució d'obres de drenatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC injectat per a unió encolada 
- Tub de PVC injectat per a unió elàstica amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per anar formigonat i per a unió elàstica amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal autoportant per a unió elàstica amb massilla 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
TUB DE PVC INJECTAT: 
Tub rígid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat. 
Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53-332. 
Han de superar els assajos de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a la UNE 53-112. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Designació comercial 
- Sigles PVC 
- Diàmetre nominal en mm 
- UNE 53-332 
Gruix de la paret: 
+---------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal ¦Gruix nominal  ¦ 
¦      (mm)       ¦    (mm)       ¦ 
¦-----------------¦---------------¦ 
¦       110       ¦    3,0        ¦ 
¦       125       ¦    3,1        ¦ 
¦       160       ¦    4,0        ¦ 
¦       200       ¦    4,9        ¦ 
¦       250       ¦    6,1        ¦ 
¦       315       ¦    7,7        ¦ 
¦       400       ¦    9,8        ¦ 
¦       500       ¦   12,2        ¦ 
¦       630       ¦   15,4        ¦ 
¦       710       ¦   17,4        ¦ 
¦       800       ¦   19,6        ¦ 
+---------------------------------+ 
Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
Temperatura de reblaniment VICAT:  >= 79°C 
Comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal):  < 5% 
Allargament fins el trencament:  >= 80% 
Resistència a la tracció:  >= 45 MPa 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior mig: 
     - 110 mm <= DN <= 250 mm:  + 0,3% DN mm 
     - 315 mm <= DN <= 800 mm:  + 1 mm 
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- Gruix de la paret: 
+---------------------------------------+ 
¦Gruix nominal ¦Tolerància en el gruix  ¦ 
¦    (mm)      ¦         (mm)           ¦ 
¦--------------¦------------------------¦ 
¦     3,0      ¦   + 0,5   ¦   - 0,0    ¦ 
¦     3,1      ¦   + 0,5   ¦   - 0,0    ¦ 
¦     3,9      ¦   + 0,6   ¦   - 0,0    ¦ 
¦     4,9      ¦   + 0,7   ¦   - 0,0    ¦ 
¦     6,1      ¦   + 0,9   ¦   - 0,0    ¦ 
¦     7,7      ¦   + 1,0   ¦   - 0,0    ¦ 
¦     9,8      ¦   + 1,2   ¦   - 0,0    ¦ 
¦    12,2      ¦   + 1,5   ¦   - 0,0    ¦ 
¦    15,4      ¦   + 1,8   ¦   - 0,0    ¦ 
¦    17,4      ¦   + 2,0   ¦   - 0,0    ¦ 
¦    19,6      ¦   + 2,2   ¦   - 0,0    ¦ 
+---------------------------------------+ 
- Llargària:  + 10 mm 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-332. 
TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA: 
Diàmetre interior de l'embocadura (tubs per a unió elàstica): 
+-----------------------------------------------+ 
¦ DN  ¦Diàmetre interior mig ¦Llargària mínima  ¦ 
¦(mm) ¦       (mm)           ¦     (mm)         ¦ 
¦     ¦----------------------¦------------------¦ 
¦     ¦  mínim   ¦  màxim    ¦                  ¦ 
¦-----¦----------¦-----------¦------------------¦ 
¦ 110 ¦  110,0   ¦  111,2    ¦      48          ¦ 
¦ 125 ¦  125,0   ¦  126,2    ¦      51          ¦ 
¦ 160 ¦  160,1   ¦  161,4    ¦      58          ¦ 
¦ 200 ¦  200,3   ¦  201,4    ¦      66          ¦ 
¦ 250 ¦  250,3   ¦  251,4    ¦      74          ¦ 
¦ 315 ¦  315,3   ¦  316,4    ¦      82          ¦ 
+-----------------------------------------------+ 
TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA: 
A l'interior de l'embocadura hi ha d'haver un junt de goma 
Diàmetre interior de l’embocadura (arrodonit al 0,1 mm superior):  >= 0,3% DN mm 
(DN = diàmetre nominal en mm ) 
Llargària mínima de l'embocadura, sense contar l'allotjament de l'anella elastomèrica: 
+----------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal ¦Llargària mínima de l'embocadura  ¦ 
¦      (mm)       ¦             (mm)                 ¦ 
¦-----------------¦----------------------------------¦ 
¦      110        ¦              46                  ¦ 
¦      125        ¦              50                  ¦ 
¦      160        ¦              59                  ¦ 
¦      200        ¦              70                  ¦ 
¦      250        ¦              86                  ¦ 
¦      315        ¦             101                  ¦ 
¦      400        ¦             122                  ¦ 
¦      500        ¦             146                  ¦ 
¦      630        ¦             178                  ¦ 

¦      710        ¦             199                  ¦ 
¦      800        ¦             222                  ¦ 
+----------------------------------------------------+ 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada 
químicament. 
La cara interior del tub ha de ser llisa. 
La cara exterior del tub ha de ser nervada. 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan 
estigui en servei. 
Característiques de la banda de PVC: 
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple: 500 kp/cm2 
- Allargament a la rotura: >= 80% 
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral�lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix 
costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA O PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN <= 315 
MM: 
*UNE 53332:1990 Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para canalizaciones subterráneas, 
enterradas o no y empleadas para la evacuación de desagües. Características y métodos de ensayo 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a 
pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
     - Fosa gris 
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- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s’han de 
classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments de varis 
pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extèn en un màxim 
de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d’aparcament per 
a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul�len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl�liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia 
satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-
lo. 
Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una 
fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent 
a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o 
tapa en condicions d’us. 
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim 
de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden 
tenir una superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les normes de seguretat 
en funció del lloc a on s’instal�lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 
especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l’element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte 
entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
---------------------------------------------- 
¦  Classe   ¦   Gruix mínim de la protecció   ¦ 
¦           ¦              (mm)               ¦ 
¦-----------¦---------------------------------¦ 
¦  A 15     ¦                2                ¦ 
¦  B 125    ¦                3                ¦ 
¦  C 250    ¦                5                ¦ 
¦  D 400    ¦                6                ¦ 
¦-----------¦---------------------------------¦ 
¦  E 600    ¦    A determinar en funció       ¦ 
¦  F 900    ¦       de cada disseny           ¦ 
---------------------------------------------- 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
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La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves 
dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys 
que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TAPA I BASTIMENT, REIXA, BASTIMENT PER A BUNERA O PER A EMBORNAL SENSE TRAVES, 
BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE, GRAÓ O FLEIX I ANELLS D’EXPANSIÓ: 
Unitat de quantitat 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. 
 
 
BDKZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Bastiment i tapa de perímetre quadrat, emmotllats, de fosa. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc. 
Ambdues peces han de ser planes. 
Han d'estar classificats com a CD50 segons la UNE 41-300. 
Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit d'acord amb els assajos 
indicats a la UNE 41-300. 
La tapa ha de recolzar en el bastiment al llarg de tot el seu perímetre. Ha de tenir un dispositiu per a poder-la 
aixecar. 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
Les dimensions nominals corresponen a les dimensions exteriors del bastiment. 
La tapa i el bastiment han de portar marcades de forma indeleble les indicacions següents: 

- La classe segons la UNE 41-300 

- El nom o sigles del fabricant 
- Referència, marca o certificació si la té 

Dimensions de la tapa: 
     - Dimensió nominal 420 x 420 ..................................................................................... 400 x 400 x 30 mm 
     - Dimensió nominal 620 x 620 ..................................................................................... 600 x 600 x 40 mm 
Gruix de la fosa ............................................................................................................................... >= 10 mm 
Pes: 
     - Dimensió nominal 420 x 420 ..................................................................................................... >= 25 kg 
     - Dimensió nominal 620 x 620 ..................................................................................................... >= 52 kg 
Franquícia entre la tapa i el bastiment .............................................................................................. >= 2 mm 
                                         .................................................................................................................. <= 4 mm 
Resistència a la tracció de la fosa, 
proveta cilíndirica (UNE 36-111) .............................................................................................. >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1) .......................................................................................... >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments ................................................................................................. <= 10% 
Contingut de fòsfor .......................................................................................................................... <= 0,15% 
Contingut de sofre ........................................................................................................................... <= 0,14% 
Toleràncies: 
     - Dimensions .................................................................................................................................. ± 2 mm 
     - Guerxament ................................................................................................................................. ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves 
dimensions. A cada peça ha de constar la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas." 
* UNE 41-300-87 "Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos." 
* UNE 41-301-89 "Dispositivos de cubrición y de cierre utilizados en las redes de saneamiento y de distribución de 
agua potable." 
* UNE 41-301-93 ERRATUM "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de saneamiento y distribución 
de agua potable." 
 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Conjunts d’elements necessaris per a l’empalmament dels conductors elèctrics. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
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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 material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure, conductors de coure nus, 
conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
El material dels accessoris de connexionat ha de ser compatible amb el material del conductor. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessaria subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG46 - CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Caixes seccionadores fusibles amb fusibles cilíndrics o de tipus ganiveta. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les peces de contacte metàl�liques han d'estar protegides de la corrosió. 
La caixa ha d'anar articulada en l'eix inferior de la base, de forma que es pugui obrir i tancar amb facilitat i actuar 
com a seccionador de corrent. 
Ha de poder incorporar indicador de fusió. 
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Resistència a la calor:  Ha de complir 
Resistència mecànica:  Ha de complir 
Quan el fusible és de ganiveta, la base ha de dur unes pinces metàl�liques que subjectin el fusible per pressió i 
que garanteixin el contacte d'aquest amb els conductors. 
Quan el fusible és cilíndric, la base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els borns per a la 
seva connexió a la xarxa i els forats previstos per a la seva fixació. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 

La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Referència del tipus de fabricant 
- Tensió nominal 
- Intensitat nominal 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. 
 
 
BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA 
BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o quadrada 
(massissa) de fins a 1 m2 de superficie i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra. 
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant una placa i un vis; aquest 
cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2. 
ACER: 
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions de la UNE-EN 
ISO 1461. 
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de tenir taques, inclusions 
de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista. 
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa. 
Toleràncies: 
- Gruix:  - 0,1 mm 
- Superfície útil:  - 0,01 m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y acero. 
Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
BGDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Elements especials per a connexió a terra. 
Es contemplen els següents tipus d'elements: 
 - Sals minerals per a millorar la conductivitat del terreny 
 - Soldadura d'alt punt de fusió 
 
SALS MINERALS PER A MILLORAR LA CONDUCTIVITAT DEL TERRENY: 
Aquestes sals només es poden emprar quan la naturalesa del terreny no proporcioni la conductivitat suficient i 
resulti inviable augmentar-la augmentant-ne el nombre de piquetes o plaques. 
Es faran servir sals, o mescles d'aquestes, que no ataquin els electrodes. 
Les sals tampoc han de ser perjudicials per al medi ambient ni han d'afectar a la fauna i flora existents a la zona. 
Quan s'utilitzin aquests productes s'ha de disposar un tub d'humidificació que vagi des del pericó de la connexió 
fins a la placa o piqueta per procedir-ne a l'abocat periòdic i així mantenir el valor de la conductivitat dintre dels 
valors de disseny. 
 
SOLDADURA D'ALT PUNT DE FUSIÓ: 
El material de soldadura serà òxid de coure o d'alumini. 
La soldadura ha d'aconseguir una unió a nivell molecular dels cables o peces a unir. 
Es farà servir el material de soldadura adequat al tipus i material de les peces a soldar. Aquestes soldadures 
poden ser d'algun dels següents tipus: 
 - Unions coure-coure coure-acer i acer-acer (excepte acer de carril i canonada d'acer) 
 - Unions com les anteriors però aptes per a acer de carril 
 - Unions coure-fosa de ferro i protecció catòdica 
 - Unions coure-acer de canonades 
 - Unions alumini-alumini i coure-alumini 
Es consumirà un cartutx, de la capacitat adequada, per soldadura. 
Els motlles han de ser de grafit d'alta resistència a la temperatura. 
Es farà servir el tipus de motlle adequat al tipus d'unió que es vulgui dur a terme. 
Els motlles no es modificaran en obra. 
No s'allargarà la vida del motlle més enllà de les 100 soldadures. 
Per a l'execució de les soldadures es faran servir materials i accessoris d'un mateix fabricant. 
La qualitat de la soldadura es dura a terme per inspecció visual. 
Es refusaran les soldadures que presentin inclusions profundes d'escòria o aquelles que s'hagin dut a terme 
sense prescalfar el motlle o amb els cables o peces a unir humides o mullades. 
També es refusaran aquelles soldadures que s'hagin dut a terme sense netejar i desengreixar els cables o peces 
a unir. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SALS MINERALS PER A MILLORAR LA CONDUCTIVITAT DEL TERRENY: 
Subministrament: En bosses hermèticament tancades. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i l'humitat. 

 
SOLDADURA D'ALT PUNT DE FUSIÓ: 
Subministrament: Els cartutxos de soldadura se subministraran en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE 20-460-90/5-54 "Instalaciones eléctricas en los edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. 
Puesta a tierra y conductores de protección." 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ2 - PAPERERES 
BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa perforada a la 
base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. Els suports han de tenir elements quepermetin 
el gir de la paperera i una tanca per a bloquejar-la. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base d'ancoratge, la part 
superior de la paperera quedi a 80 cm del terra. 
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Alçària:  50 cm 
Tipus d'acer:  A-37 b 
Gruix de la planxa metàl�lica:  1 mm 
Gruix de la planxa perforada:  1 mm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col�locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits 
d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, 
elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul�la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col�locació del formigó, no pot ser superior a 
una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra 
simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a 
la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM I i CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 
Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 
- 1:8 / 1:2:10:  >= 20 kg/cm2 
- 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7:  >= 40 kg/cm2 
- 1:4 / 1:0,5:4:  >= 80 kg/cm2 
- 1:3 / 1:0,25:3:  >= 160 kg/cm2 
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el con d'Abrams. La 
plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación 
NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a 
l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
BARRES CORRUGADES: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 
¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'apareixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no 
malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat 
per la DF 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests 
treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 
 
D0B3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o altres usos, 
manipulades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 
- Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 

+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 
¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper:  >= 20 D 
En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no malmetre 
el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament 
acceptat per la DF 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, 
com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 
 
F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics. 
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 
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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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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 
 
VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT 
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 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes. 
*NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 

 
F21C - DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE SENYALITZACIO 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
 
DEFINICIÓ: 
Desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col�locació d’elements de senyalització, 
regulació i control de la circulació, així com de senyals d'informació a l'usuari. 
S’han considerat les unitats d’obra següents: 
- Desmuntatge d'elements de senyalització de qualsevol tipus col�locats sobre suports, inclosos els accessoris de 
suport de l'element 
- Desmuntatge de suports de qualsevol tipus, inclòs l'enderroc de la fonamentació si s'escau 
- Desmuntatge d'equips i accessoris elèctrics i de comunicacions de qualsevol tipus col�locats a l'exterior 
- Desmuntatge d'equips i accessoris elèctrics i de comunicacions de qualsevol tipus col�locats a l'interior 
- Desmuntatge d'equips per a pilones  
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Desmuntatge d'elements de senyalització col�locats sobre suports: 
- Totes les operacions de preparació, com és ara la desconnexió d’instal�lacions, proteccions, etc. 
- Desmuntatge dels elements dels suports 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats 
i condicionament de l’abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la D.T., descàrrega i classificació 
- Desmuntatge d'elements de suport de qualsevol tipus: 
- Totes les operacions de preparació, com és ara la desconnexió d’instal�lacions, proteccions, etc. 
- Desmuntatge dels elements dels suports 
- Desmuntatge del suport pròpiament 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats 
i condicionament de l’abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la D.T., descàrrega i classificació 
 
ENDERROC DELS FONAMENTS: 
La profunditat d'enderroc dels fonaments cal que sigui, com a mínim, de 50 cm per sota la cota més baixa del terraplè 
o desmunt. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
En cap cas han de restar suports o elements de fixació sense retirar, si no indica expressament la D.T. o la D.F. En 
aquest cas, s’han de senyalitzar i protegir. 
El trajecte que han de recórrer els vehicles de transport de runa ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal�lacions en servei ( electricitat, comunicacions, hidràuliques, aire 
comprimit, oleohidràuliques, etc.). 
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. 
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Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si 
aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, cistelles, 
etc. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar 
danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica 
o en el seu defecte, la D.F. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària 
és <= 2 m. 
En 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 D.F. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
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. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
Tots els materials procedents d'excavacions o rebaixats que la D.F. consideri inadequats o que sobrin, s'han de 
transportar a un abocador autoritzat. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament 
estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda. 
 
ELEMENTS REGULADORS DEL TRANSIT: 
En aquelles obres en que es dugui a terme la retirada d'un element de regulació sense la interrupció del trànsit, es 
disposarà algun altre sistema de regulació durant el període de temps que durin les obres, igualment efectiu, per 
tal de que en cap moment quedi interrompuda la funció reguladora de l'element retirat. 
 
ELEMENTS DE SUPORT: 
S’han de retirar les fixacions en sentit invers al del seu muntatge, amb les precaucions necessàries per tal d’evitar 
que es dobleguin. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo. 
 
FONAMENTS: 
S'ha de demolir de dalt a baix sense soscavar. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE D'ELEMENTS COL�LOCATS SOBRE SUPORTS I DELS PROPIS SUPORTS: 
Unitat de senyal realment desmuntat, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les 
especificacions de la D.T. 
 

DESMUNTATGE D'EQUIPS I ACCESSORIS ELÈCTRICS O DE COMUNICACIONS DE QUALSEVOL TIPUS 
COL�LOCATS A L'INTERIOR O A L'EXTERIOR: 
Unitat d'equip realment desmuntat amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
DESMUNTATGE DE CABLES DE POTÈNCIA I COMUNICACIONS: 
m de llargària realment desmuntat amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
DESMUNTATGE D'EQUIPS PER A PILONES: 
Unitat realment desmuntada, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les 
especificacions de la D.T. 
 
CRITERIS GENERALS:  
No seran objecte d'abonament independent el tall d’armadures ni la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels 
productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. També esta inclòs a la unitat d’obra el 
pagament de cànon d’abocament i condicionament de l’abocador, així com a totes les operacions incloses en la 
definició o condicions generals de les unitats d’obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ENDERROCS: 
NTE-ADD/75 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones." 
Decret 201/1994 -26 juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció“ 
 
EQUIPS ELÈCTRICS O DE COMUNICACIONS: 
"Reglamento Electrotècnico para Baja Tensión" 
 
 
F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl�lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment 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. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el 
mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
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. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
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 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D’EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT 
POU: 
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT 
EMBORNAL: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes. 
 
 
F21K - DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE FORMIGO 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 DEFINICIO: 
Demolició de paviments de formigó de 10 a 30 cm de gruix, amb mitjans mecànics. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc 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. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 

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 D.T. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei. 
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. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (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 D.F. 
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. 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones." 
 
 
F21L - DEMOLICIONS DE VORERES 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 DEFINICIO: 
Demolició de voreres amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Demolició de paviments de  panot col.locats sobre base de formigó. 
- Arrencada de paviments de panot, terratzo o pedra artificial i preparació de la base. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc 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. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
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 D.T. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei. 
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. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
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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 D.F. 
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. 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones." 
 
 
F21P - DEMOLICIONS DE VORADES I RIGOLES 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 DEFINICIO: 
Demolició i arrencada de vorades i rigoles amb mitjans manuals o mecànics.  
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col�locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col�locats sobre formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada 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. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
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 D.T. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei. 
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. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (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 D.F. 
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. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones." 
 
 
F21Q - DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE MOBILIARI URBA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 
 
DEFINICIÓ: 
Desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col�locació d’elements de mobiliari urbà. 
S’han considerat les unitats d’obra següents: 
- Desmuntatge de papereres 
- Desmuntatge i arrencada de pilones 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desmuntatge dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats 
i condicionament de l’abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la D.T., descàrrega i classificació 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal�lacions en servei ( electricitat, comunicacions, hidràuliques, aire 
comprimit, oleohidràuliques, etc.). 
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si 
aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, cistelles, etc. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar 
danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o 
en el seu defecte, la D.F. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és 
<= 2 m. 
En 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 D.F. 
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En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
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. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
Tots els materials procedents d'excavacions o rebaixats que la D.F. consideri inadequats o que sobrin, s'han de 
transportar a un abocador autoritzat. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament 
estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les 
especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, en el seu 
cas 
- Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres dins de l'obra 
- Esplanació en terreny de trànsit o roca 
- Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Excavació per mètodes arqueològics 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Situació dels punts topogràfics 
     - Excavació de les terres 
     - Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Esbrossada del terreny 
- Càrrega de les terres sobre camió 
Excavació per mètodes arqueològics: 

- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d’interès apareguts 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 
SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç 
de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el 
desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de 
l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, 
de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts 
amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils. 
ESPLANACIÓ: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de problema de maniobra 
de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
CAIXA DE PAVIMENT: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament 
definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa 
compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 50 mm 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Amplària:  ± 50 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
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S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de 
camions.  
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la 
maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa 
compacitat. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador 
autoritzat. 
Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
- Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública 
- El talús ha de ser el fixat per la DF 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 100 mm 
- Aplomat o talús:  ± 2° 
- Dimensions: 
     - Rebaix del terreny o excavació amb morter expansiu:  ± 300 mm 
     - Buidada de soterrani :  ± 200 mm 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa d'actuacions 
arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini el director de les excavacions arqueológiques. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF 
EXCAVACIÓ: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació 
d'aigua dins de l'excavació. 
CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
Durant el procés d'excavació cal seguir el procés següent: 
- Confeccionar el registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
- Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del jaciment, amb indicació de les 
cotes de fondària, que s'han d'especificar en relació a una cota zero determinada respecte el nivell del mar 
- Fer la neteja i el siglatge del material arqueològic moble 
- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau 

- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels detalls significatius del 
jaciment 
- Confeccionar una memòria amb els resultats anteriors i una descripció de les feines fetes 
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives especialment si es treballa a la 
seva base. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal 
evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT 
No inclou la tala d'arbres. 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del 
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions 
aprovades per la DF 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta per a una 
correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han 
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 
relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb 
utilització d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida 
d’obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 
SPT > 50 sense rebot. 
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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. 
Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF 
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 
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la 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 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de l'excavació en 
l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar la 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 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 facin falta per a una 
correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han 
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 
relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 2 Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
RSM 1985 Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera. 
RSM ITC MIE SM 10.0.01 Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 
863/1985 de 2 de abril 
 
 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
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- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions 
especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i 
fonament. 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral�leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es 
disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el 
mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 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 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. 
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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 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
F23 - ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Col�locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció del 10% fins al 
100%, amb fusta o elements metàl�lics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim 
- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col�locació de l'apuntalament i l’estrebat de forma coordinada amb el procés d’excavació 
- Desmuntatge de l’apuntalament i l’estrebat quan o autoritzi la DF 
CONDICIONS GENERALS: 
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica la DT o, en el 
seu defecte, els que determini la DF 
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. 
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin desplaçaments. 
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la DF 
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix utilitzant 
plataformes suspeses. 
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària igual a la 
distància entre travesses, més 30 cm. 
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal. 
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment després de pluges, 
nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i 
avisar a la DF 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTE-ADZ/1976 Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos 
 
 
F231 - APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Col.locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció del 10% fins al 
100%, amb fusta o elements metàl.lics. 
S'han considerat els elements següents: 

- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim 
- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim 
- Apuntalament i estrebada de túnel 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Excavació de l'element 
- Col.locació de l'apuntalament i l'estrebada 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica la D.T. o, en el 
seu defecte, els que determini la D.F. 
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. 
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin desplaçaments. 
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la D.F. 
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix utilitzant 
plataformes suspeses. 



 

DOCUMENT NÚM. 2 – BASES TÈCNIQUES                                  3.ÍNDEX DE MATERIALS I PARTIDES D’OBRA 

 

 

 

Projecte constructiu per a l’adequació del camí fluvial del riu Tenes, del pont de la Man fins el límit del terme municipal de Montmeló. EXP. 2014-878          .  - Pàgina 56 de 97 -  

Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària igual a la 
distància entre travesses, més 30 cm. 
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal. 
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment després de pluges, 
nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els 
treballs i avisar a la D.F. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-ADZ/76 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del Terreno. Desmontes. Zanjas y 
Pozos." 
 
 
F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
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. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de l'obra o entre obres, amb 
dúmper o mototragella o camió 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de 
reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador 
específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 
CONDICIONS GENERALS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 
obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec 
de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com 
a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet 
l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en aquest plec, 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: 30% 
- Excavacions en terreny compacte: 30% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 30% 
ROCA: 
Es considera un increment per esponjament 30% 

Es considera un increment per esponjament d'un 30%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
DECRET 201/1994 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
F241 - TRANSPORT DE TERRES A OBRA 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Transport de terres, amb el temps d'espera per la càrrega manual o mecànica. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Transport de terres dins de l'obra amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 
- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km 
- Transport de material procedent d'excavació de roca dins de l'obra amb dúmper o camió amb un recorregut 
màxim de 5 a 20 km 
- Transport de runa o material procedent d'excavació de roca amb camió, amb un recorregut màxim de 5 a 20 km 

 
DINS DE L'OBRA: 
Transport de terres provinents d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocador d'aquestes terres han de ser les que defineixi la D.F. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de 
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
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El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
 
A L'ABOCADOR: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la D.F. no accepti 
com a útils, o siguin sobrants. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
DINS DE L'OBRA: 
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la màquina que s'hagi d'utilitzar. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CONDICIONS GENERALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. 
 
TRANSPORT AMB CAMIÓ A L'ABOCADOR: 
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
AMB CONTENIDOR: 
L'unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, retirada i transport del contenidor, i la gestió dels residus, 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
     - Excavacions en terreny fluix ............................................................................................................. 30% 
     - Excavacions en terreny compacte .................................................................................................... 30% 
     - Excavacions en terreny de trànsit ..................................................................................................... 30% 
 
ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 30%. 
 
RUNA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 30%. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 
 
F242 - CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A OBRA 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Càrrega i transport de terres, amb càrrega manual o mecànica. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Transport de terres o de material procedent d'excavació de roca, dins de l'obra amb dúmper o camió 
- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 
- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km 
- Transport de terres o de material procedent d'excavació de roca amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 
km 

 
DINS DE L'OBRA: 
Transport de material provinent d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocador han de ser les que defineixi la D.F. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de 
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària 
que s'utilitzi. 
 
A L'ABOCADOR: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la D.F. no accepti com a 
útils, o siguin sobrants. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
DINS DE L'OBRA: 
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la màquina que s'hagi d'utilitzar. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CONDICIONS GENERALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. 
 
TRANSPORT AMB CAMIÓ A L'ABOCADOR: 
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
AMB CONTENIDOR: 
L'unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, càrrega, retirada i transport del contenidor, i de gestió dels 
residus. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
     - Excavacions en terreny fluix ............................................................................................................. 30% 
     - Excavacions en terreny compacte .................................................................................................... 30% 
     - Excavacions en terreny de trànsit .................................................................................................... 30% 
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ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 30%. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 
 
F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
CONDICIONS GENERALS: 
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 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
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% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F2A1 - SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec 
de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
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% 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
F32 - MURS DE CONTENCIÓ 
F325 - FORMIGONAT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a pretensar, de central o 
elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Murs de contenció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan 
referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó col�locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense 
que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Gruix màxim de la tongada: 
+----------------------+ 
¦Consistència ¦ Gruix  ¦ 
¦             ¦ (cm)   ¦ 
¦-------------¦--------¦ 
¦    Seca     ¦<= 15   ¦ 
¦  Plàstica   ¦<= 25   ¦ 
¦    Tova     ¦<= 30   ¦ 
+----------------------+ 
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Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, 
passos d’instal�lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Distància entre junts: ± 200 mm 
- Amplària dels junts: ± 5 mm 
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb 
les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si s'escau) 
i demés elements ja col�locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal�lació de bombeig prèviament al 
formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho 
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en 
la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar 
fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del 
formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions 
agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal 
que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades 
prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes. 
 
 
F3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
F3Z1 - CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó pobre al fons de les rases o dels pous de 
fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Execució dels junts 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Toleràncies d'execució: 
     - Gruix de la capa - 10 mm 
      + 30 mm 
     - Nivell ± 20 mm 
     - Planor ± 20 mm/2 m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores 
següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col.locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE „Instrucción de Hormigón Estructural“ 
 
 
F4 – ESTRUCTURES 
F44 - ESTRUCTURES D'ACER 
F440 - ACER PER A ESTRUCTURES 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
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 
- Traves 
- Encavallades 
- Corretges 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b o A/52b 
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b o A/52b 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les series rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b o A/52b 
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer A/37b, A/42b o A/52b. 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Col.locació amb soldadura 
- Col.locació amb cargols 
- Col.locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col.locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i nivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La peça ha d'estar col.locada a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F. 
Les llindes i les traves han de quedar horitzontals. 
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 D.T. 
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. 
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 reomplir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols 
provisionals de muntatge. 
Les unions entre trams d'encavallada s'han de situar en els nusos de l’ estructura. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària de l'element: 
          - D'1 m, com a màxim ± 2 mm 
          - D'1 a 3 m ± 3 mm 
          - De 3 a 6 m ± 4 mm 
          - De 6 a 10 m ± 5 mm 
          - De 10 a 15 m ± 6 mm 
     - Fletxa (L=llum) <= L/1500 
      <= 10 mm 
- Aplomat: 
          - Pilars <= H/1000 
           <= 25 mm 
          - Bigues (D=cantell) <= D/250 
- Tolerància total (suma de les toleràncies dels elements que 
       formen el conjunt estructural) <= 15 mm 
 
PILARS: 
L'orientació del pilar ha de coincidir amb les indicacions de la D.T. 
La unió entre els pilars s'ha de fer per mitjà de platines de connexió col.locades perpendicularment respecte a l'eix 
del pilar i ha de complir les toleràncies d'aplomat fixades. 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó, no és necessari que es pinti. Si ha d'estar algun temps a 
la intempèrie, s'ha de protegir amb beurada de ciment. 
Si la unió del pilar d'arrencada i els fonaments o altre element estructural es fa per mitjà d'una placa amb espàrrecs 
roscats, aquests han de ser més llargs de 80 cm; una vegada aplomat, nivellat i centrat el pilar s'han d'immobilitzar 
les femelles amb punts de soldadura. 
L'espai entre la placa i els fonaments s'ha de reblir amb morter pòrtland de dosificació 1:2, de consistència fluida i 
granulometria <= 1/5 del gruix de junt. 
Si els nusos son rígids han d'incorporar els trossos de jàssera corresponents fins al punt de moments flectors nuls. 
Toleràncies d'execució: 
     - Dimensions de les plaques base dels pilars ± 2% 
     - Planor de les plaques base del pilar ± 0,2% 
     - Dimensions de rigiditzadors ± 0,2% 
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- Llargària dels trossos de jàssera incorporats (LJ): 
          - D'1 m de jàssera, com a màxim ± 2 mm 
          - D'1 a 3 m de jàssera ± 3 mm 
 
ELEMENTS D'ANCORATGE: 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor ± 0,2% 
     - Dimensions plaques d'ancoratge ± 2% 
     - Separació entre barres d'ancoratge ± 2% 
     - Alineació entre barres d'ancoratge ± 2 mm 
     - Alineació ± 2 mm/m 
 
COL.LOCACIO AMB CARGOLS: 
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que compleixin les 
especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. 
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en el seu defecte l'indicat a la NBE EA-
95, article 3.6.2. 
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. El diàmetre dels 
forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
Hi ha d’haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol. 
Una cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de la unió més 1 
mm, sense arribar a la superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim. 
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 
Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de 
bloquejar. 
Toleràncies d'execució: 
- Les toleràncies en la forma i dimensions dels cargols, de les femelles i de les volanderes han de ser les que 
s'estableixen en la norma NBE EA-95. 
     - Diàmetre dels cargols calibrats - 0,00 mm 
      + 0,15 mm 
     - Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència ± 1,0 mm 
- Separació i alineació de forats: 
          - Diàmetre del forat 11 mm ± 1,0 mm 
          - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm ± 1,5 mm 
          - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm ± 2,0 mm 
          - Diàmetre del forat 25 o 28 mm ± 3,0 mm 
 
COL.LOCACIO AMB SOLDADURA: 
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui 
osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 
La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de penetració complerta. 
Les unions entre dues jàsseres han d'estar fetes per soldadura completa i han d'estar situades entre 1/4 i 1/8 de 
la llum amb una inclinació de 60°. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions dels cordons de soldadura: 
          - De 15 mm, com a màxim ± 0,5 mm 
          - De 16 a 50 mm ± 1,0 mm 
          - De 51 a 150 mm ± 2,0 mm 
          - De més de 150 mm ± 3,0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

 
 CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els planols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la D.F. 
abans d'iniciar els treballs en obra. 
La D.F. ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els 
treballs ha d'aprovar-la la D.F. i reflexar-se posteriorment en els plànols de taller. 
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. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada 
unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de 
desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. 
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i 
Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, 
segons les especificacions de la D.F., que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la 
segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del 
muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
 
COL.LOCACIO AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. 
Es recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. 
La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per 
coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu. 
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. 
El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i 
s'han d'acabar d'apretar en una segona passada. 
 
COL.LOCACIO AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 
- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible descobert 
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa, amb filferro elèctrode fusible nu 
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro elèctrode fusible 
- Elèctric per resistència 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Per temperatures < 0°C es 
necessita l'autorització de la D.F. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben 
seques. 
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la llargària de les 
mateixes, han de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-95. 
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. 
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la NBE EA-95, per operaris qualificats per a fer el tipus de 
soldadura segons la UNE_EN 287-1 1992. 
Les condicions d'execució, disposició i ordre a realitzar les soldadures han de ser les establertes als articles 
corresponents de la NBE EA-95. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 
 
F45 - ESTRUCTURES DE FORMIGO 
F450 - FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 DEFINICIO: 
Formigonament d'elements estructurals superficials, amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 
S'han considerat els elements estructurals següents: 
- Pilars 
- Jàsseres 
- Sostres amb elements resistents industrialitzats 
- Sostres nervats unidireccionals 
- Sostres nervats reticulars 
- Lloses i bancades 
- Membranes 
S'han considerat els tipus de formigó següents: 
- Resistència: 
- HA-25, HA-30, HA-35 
- Consistència: seca, plàstica, tova i fluida 
- Grandària màxima del granulat: 12 mm, 20 mm i 40 mm 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Reglejat i anivellament de la cara superior del sostre 
- Cura del formigó 
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 
- Protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que 
fan referència a la seva durabilitat (art. 8.2. i 37 de la EHE) en funció de les classes d’exposició. 
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.F. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits. 
Per a lloses alveolars, el formigó de reblert dels junts i de la capa de compressió ha de tenir les següents 
característiques: 
     - Resistència del formigó a compressió (fck) >= 25 N/mm2 
     - Relació aigua ciment <= 0,5 
Resistència característica estimada 
del formigó (Fest) al cap de 28 dies >= 0,9 x Fck N/mm2 
Assentament en el con d'Abrams: 
+---------------------------+ 
¦Consistència ¦Assentament  ¦ 
¦             ¦   (cm)      ¦ 
¦-------------¦-------------¦ 
¦    Seca     ¦    0-2      ¦ 
¦  Plàstica   ¦    3-5      ¦ 
¦    Tova     ¦    6-9      ¦ 
¦   Fluida    ¦   10-15     ¦ 
+---------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Consistència: 
          - Seca Nul.la 
          - Plàstica o tova ± 1 cm 
          - Fluida ± 2 cm 
Les toleràncies d’execució han de complir l’especificat en l’article 5.3 i 5.4 de l’annex 10 de la norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l’especificat en la UNE 36-831. 
 
PILARS I JÀSSERES: 
- Verticalitat (H alçària del punt considerat): 
- H <= 6 m   ± 24 mm 
- 6 m < H <= 30 m   ± 4 H 
  ± 50 mm 
- H >= 30 m   ± 5 H/3 
  ± 150 mm 
- Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat): 
- H <= 6 m   ± 12 mm 
- 6 m < H <= 30 m   ± 2 H 
  ± 24 mm 
- H >= 30 m   ± 4 H/5 
  ± 80 mm 
- Desviacions laterals: 
- Peces  ± 24 mm 
- Junts  ± 16 mm 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals)   ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
- D <= 30 cm   + 10 mm 
  - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm   + 12 mm 
  - 10 mm 
- 100 cm < D   + 24 mm 
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  - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte del pla teòric: 
- Arestes exteriors pilars vistos i  
junts en formigó vist   ± 6 mm/3 m 
- Resta d’elements   ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, s'han de fer provetes 
amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort. 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s’admet l’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó. 
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó. 
El formigó s'ha de col.locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop hagi revisat la posició de les armadures i demés 
elements ja col.locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig prèviament al 
formigonament. 
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha 
d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho 
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
Si l'abocada es fa des de camió o amb cubilot, ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja 
abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en 
la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de 
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies 
del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions 
agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades 
prèviament i expressament per la D.F. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
EHE „Instrucción de Hormigón Estructural“ 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 
SOSTRES UNIDIRECCIONALS: 
EF-96 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o Pretensado" 
 
 
F4B - ARMADURES 
F4B0 - ARMADURES 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Muntatge i col.locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o 
malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Rases i pous 
- Murs de contenció 
- Recalçats 
- Traves i pilarets 
- Lloses de fonaments 
- Riostres i basaments 
- Pilars 
- Murs estructurals 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Lloses i bancades 
- Estreps 
- Armadures de reforç 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col.locació dels separadors 
- Muntatge i col.locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
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CONDICIONS GENERALS: 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la 
D.T. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies 
perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de 
forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el 
moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments 
establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal.lació industrial fixa. Només s'admet 
soldadura en obra en  els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de repartiment en mig d'aquest 
gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar 
soterrats. 
La D.F. ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap 
punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a 
que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma 
Distància lliure armadura - parament >= D màxim 
  >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament >= 2 D 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 
          - Lb=MxDxD >= Fyk x D / 20 
           >= 15 cm 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 
          - Lb=1,4xMxDxD >= Fyk x D / 14 
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 
Valors de M: 
+------------------------------+ 
¦ Formigó ¦ B 400 S ¦ B 500 S  ¦ 
¦---------¦---------¦----------¦ 
¦  H-25   ¦   12    ¦   15     ¦ 
¦  H-30   ¦   10    ¦   13     ¦ 
¦  H-35   ¦    9    ¦   12     ¦ 
¦  H-40   ¦    8    ¦   11     ¦ 
¦  H-45   ¦    7    ¦   10     ¦ 
¦  H-50   ¦    7    ¦   10     ¦ 
+------------------------------+ 
Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 
      >= 10 D 

      >= 15cm 
     - Barres traccionades >= 1/3xLb 
     - Barres comprimides >= 2/3xLb 
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 
Valors de B: 
+---------------------------------------------------+ 
¦     Tipus d'ancoratge     ¦ Tracció ¦ Compressió  ¦ 
¦---------------------------¦---------¦-------------¦ 
¦     Prolongació recta     ¦    1    ¦      1      ¦ 
¦  Patilla, ganxo, ganxo U  ¦  0,7(*) ¦      1      ¦ 
¦ Barra transversal soldada ¦   0,7   ¦     0,7     ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1. 
Llargaria de solapament Ls >= axLb neta 
Valors d'a: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Distància     ¦ Percentatge de barres    ¦ Per a barres   ¦ 
¦entre els dos ¦ cavalcades que treballen ¦ que treballen  ¦ 
¦empalmaments  ¦ a tracció en relació a   ¦ a compressió:  ¦ 
¦més pròxims:  ¦ la secció total d'acer:  ¦                ¦ 
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦ 
¦              ¦  20   25   33   50  >50  ¦                ¦ 
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦ 
¦   <= 10 D    ¦ 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  ¦      1,0       ¦ 
¦    > 10 D    ¦ 1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  ¦      1,0       ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
     - Llargària d'ancoratge i solapa -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) 
      + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi 
empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de 
ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure entre barres d'armadures principals >= D màxim 
  >= 1,25 granulat màxim 
  >= 20 mm 
Distàcia entre centres de barres empalmades, 
segons direcció de l'armadura >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre barres empalmades per solapa <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa <= 4 D 
  >= D màxim 
  >= 20 mm 
  >= 1,25 granulat màxim 
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Secció de l'armadura transversal (At): At >= Dmàx 
     (Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
     - Ha de complir, com a mínim >= 15 D 
      >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
     - Separació entre elements solapats 
     (longitudinal i transversal) > 10 D 1,7 Lb 
     - Separació entre elements solapats 
     (longitudinal i transversal) <= 10 D 2,4 Lb 
     - Ha de complir com a mínim >= 15 D 
      >= 20 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col.locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al 
formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar 
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i 
empalmaments. 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 
 
F4D - ENCOFRATS 
F4D0 - ENCOFRATS 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIO: 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl.lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el formigó vist o per a 
revestir. 
S'han considerat els encofrats per als elements següents: 
- Rases i pous 
- Murs de contenció i d'estructures 
- Recalçats 
- Traves i pilarets 
- Enceps 
- Lloses de fonaments o estructures 
- Pilars 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Estreps 
- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge i canals d'ubicació de junts) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col.locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col.locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en disposició de 
suportar els esforços 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les 
toleràncies dimensional i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i 
dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l’ús d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha 
d'autoritzar, en cada cas, la col.locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
No s’ha d’utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S’ha d’utilitzar vernissos antiadherents a base de 
silicones o preparats d’olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si 
durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment 
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normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no 
s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin 
derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència 
real del formigó i poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de 
la D.F. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
Si s’utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat 
del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un 
segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
     - Moviments locals de l'encofrat <= 5 mm 
     - Moviments del conjunt (L=llum) <= L/1000 
- Planor: 
          - Formigó vist ± 5 mm/m 
           ± 0,5% de la dimensió 
          - Per a revestir ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦           ¦        ¦                 ¦ 
¦             ¦                 ¦Dimensions ¦Aplomat ¦Horitzontalitat  ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦           ¦        ¦                 ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦-----------¦--------¦-----------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm   ¦± 10 mm ¦     -           ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦                 ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 20 mm ¦  ± 50 mm        ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -      ¦± 20 mm ¦     -           ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 10 mm ¦     -           ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦     -           ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 10 mm ¦     -           ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦     -           ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %   ¦± 2 mm  ¦     -           ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦     -           ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦     -           ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -      ¦   -    ¦     -           ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm   ¦± 2 %   ¦  ± 30 mm/m      ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦                 ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -      ¦   -    ¦     -           ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦     -           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col.locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de 
l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
 
FORMIGO PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons 
es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la 
distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
 
FORMIGO VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats. 
S'han de col.locar angulars metàl.lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a 
que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa 
de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col.locació dels encofrats s’ha de fer de forma que s’eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s’han 
d’utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels 
mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de 
l'encofrat. 
El formigonat s’ha de fer durant el període de temps en que el desencofrat sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre 
durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. 
Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran 
quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més 
gran de 10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa 
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta 
contrafletxa sol ser de l'ordre d'una milèssima de la llum. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CRITERI GENERAL: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
EHE „Instrucción de Hormigón Estructural“ 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* NTE-EME/75 Estructuras de madera: Encofrados. 
 
 
F4DC - ENCOFRATS PER A LLOSES 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl.lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el formigó vist o 
per a revestir. 
S'han considerat els encofrats per als elements següents: 
- Rases i pous 
- Murs de contenció i d'estructures 
- Recalçats 
- Traves i pilarets 
- Riostres i basaments 
- Lloses de fonaments o estructures 
- Pilars 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Estreps 
- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge i canals d'ubicació de junts) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col.locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col.locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en disposició de 
suportar els esforços 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les 
toleràncies dimensional i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i 
dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l’ús d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. 
ha d'autoritzar, en cada cas, la col.locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
No s’ha d’utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S’ha d’utilitzar vernissos antiadherents a base 
de silicones o preparats d’olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si 
durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment 
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han 
de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar 
d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del 
formigó i poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la 
D.F. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
Si s’utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del 
reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un 
segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
     - Moviments locals de l'encofrat <= 5 mm 
     - Moviments del conjunt (L=llum) <= L/1000 
- Planor: 
          - Formigó vist ± 5 mm/m 
           ± 0,5% de la dimensió 
          - Per a revestir ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦           ¦        ¦                 ¦ 
¦             ¦                 ¦Dimensions ¦Aplomat ¦Horitzontalitat  ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦           ¦        ¦                 ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦-----------¦--------¦-----------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm   ¦± 10 mm ¦     -           ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦                 ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 20 mm ¦  ± 50 mm        ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -      ¦± 20 mm ¦     -           ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 10 mm ¦     -           ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦     -           ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm   ¦± 10 mm ¦     -           ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦     -           ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %   ¦± 2 mm  ¦     -           ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦     -           ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦     -           ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -      ¦   -    ¦     -           ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm   ¦± 2 %   ¦  ± 30 mm/m      ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦                 ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -      ¦   -    ¦     -           ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦     -           ¦ 
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+----------------------------------------------------------------------+ 
 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col.locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de 
l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
 
FORMIGO PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons 
es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la 
distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
 
FORMIGO VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense 
rebaves ni irregularitats. 
S'han de col.locar angulars metàl.lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per 
a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació 
relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col.locació dels encofrats s’ha de fer de forma que s’eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s’han 
d’utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels 
mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total 
de l'encofrat. 
El formigonat s’ha de fer durant el període de temps en que el desencofrat sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries 
mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de 
l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del 
formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i 
es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa 
més gran de 10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa 
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta 
contrafletxa sol ser de l'ordre d'una milèssima de la llum. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CRITERI GENERAL: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
EHE „Instrucción de Hormigón Estructural“ 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* NTE-EME/75 Estructuras de madera: Encofrados. 
 
 
F7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
F71 - MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
F713 - MEMBRANES NO ADHERIDES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb 
materials bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl.lica, els de la capa exterior. 
S'han considerat els tipus de membranes següents: 
- Membranes no protegides col.locades adherides: 
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- PA-3: Tres làmines LO-20-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb una capa d'oxiasfalt. 
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada 
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent 
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent 
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent 
- Membranes no protegides col.locades no adherides sobre làmina separadora: 
- PN-1: Una làmina LBM-40 
- PN-3: Una làmina LAM-3 
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent 
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent 
- PN-8: Una làmina LBM-48 
- Membranes amb autoprotecció mineral, col.locades adherides: 
- GA-1: Una làmina LBM-50/G, adherida al suport en calent 
- GA-2: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent 
- GA-5: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-24, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- GA-6: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 
- Membranes amb autoprotecció metàl.lica, col.locades adherides: 
- MA-2: Una làmina LO-30/M-NA, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent 
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- MA-3: Una làmina LO-30/M-NA o LBM-30/M-NA, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent 
- MA-4: Dues làmines de full d'alumini adherides entre elles i al suport amb màstic modificat MM-IIB 
- Membranes amb autoprotecció mineral, col.locades semiadherides: 
- GS-2: Una làmina LBM-40/G o LBM-50/G, sobre làmina LO-40/P, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- Membranes amb autoprotecció metàl.lica, col.locades semiadherides: 
- MS-3: Una làmina LO-40/M o LBM-30/M, sobre làmina LO-40/P, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
La membrana col.locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades previstes. 
En la membrana formada per làmines amb autoprotecció, aquestes han de quedar col.locades en la capa exterior. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de ser estanca. 
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni 
amb els junts de dilatació de la capa de pendents. 
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. 
La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO o LBME adherides amb oxiasfalt, ha de quedar 
acabada amb una capa de recobriment d'oxiasfalt. 
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues. 
Les diferents làmines superposades han d'estar col.locades a trencajunt. 
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines. 
- Angles (acord aixamfranat): 
- Base  >= 5 cm 
- Alçària  >= 5 cm 
     - Radi (acord de mitjacanya) >= 5 cm 
Dotació per capa: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦           ¦ Denominació       ¦Dotació per capa                      ¦ 
¦           ¦   material        ¦     (kg/m2)                          ¦ 
¦-----------¦-------------------¦--------------------------------------¦ 
¦ Component ¦LO-20-FV           ¦      >= 2,2                          ¦ 
¦           ¦-------------------¦--------------------------------------¦ 
¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7                          ¦ 
¦           ¦-------------------¦--------------------------------------¦ 
¦           ¦LO-40, LO-40/M     ¦      >= 3,6                          ¦ 
¦           ¦-------------------¦--------------------------------------¦ 
¦           ¦LBM-24             ¦      >= 2,2                          ¦ 
¦           ¦-------------------¦--------------------------------------¦ 
¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8                          ¦ 
¦           ¦-------------------¦--------------------------------------¦ 
¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8                          ¦ 
¦           ¦-------------------¦--------------------------------------¦ 
¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5                          ¦ 

¦           ¦-------------------¦--------------------------------------¦ 
¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8                          ¦ 
¦           ¦-------------------¦--------------------------------------¦ 
¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2                          ¦ 
¦           ¦-------------------¦--------------------------------------¦ 
¦           ¦AB-FO              ¦Valor mínim segons capa i/o membrana  ¦ 
¦           ¦-------------------¦--------------------------------------¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124                        ¦ 
¦           ¦50 micres          ¦                                      ¦ 
¦           ¦-------------------¦--------------------------------------¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2                          ¦ 
¦           ¦80 micres          ¦                                      ¦ 
¦-----------¦-------------------¦--------------------------------------¦ 
¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5                          ¦ 
¦           ¦-------------------¦--------------------------------------¦ 
¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons capa i/o membrana  ¦ 
¦           ¦MM-II B            ¦                                      ¦ 
¦-----------¦-------------------¦--------------------------------------¦ 
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3                           ¦ 
¦prèvia     ¦       ED          ¦                                      ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Desplaçament de les làmines superposades: 
+------------------------------------------------------+ 
¦Nombre components ¦    Desplaçament                   ¦ 
¦------------------¦-----------------------------------¦ 
¦       2          ¦>= 1/2 de l'amplària de la làmina  ¦ 
¦       3          ¦>= 1/3 de l'amplària de la làmina  ¦ 
¦       4          ¦>= 1/4 de l'amplària de la làmina  ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivells ± 15 mm 
 
MEMBRANA FORMADA PER UNA O VÀRIES LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en 
aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret. 
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compresible i compatible 
químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. 
Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats 
segons les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Cavalcaments longitudinals: 
- Membranes d'una làmina: 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció >= 8 cm 
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides >= 12 cm 
- Membranes de vàries làmines   >= 8 cm 
Cavalcaments transversals: 
- Membranes d'una làmina: 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció >= 10 cm 
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides >= 12 cm 
- Membranes de vàries làmines   >= 8 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Cavalcaments ± 20 mm 
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MEMBRANA ADHERIDA: 
Ha de quedar totalment adherida al suport. 
 
MEMBRANA NO ADHERIDA: 
No ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. 
Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la col.locació del qual ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana. 
Cavalcaments del feltre >= 5 cm 
 
MEMBRANA SEMIADHERIDA: 
La membrana ha de quedar parcialment adherida al suport per punts distribuïts uniformement. 
 
MEMBRANA FORMADA PER FULLS D'ALUMINI, ADHERITS AMB MÀSTIC MODIFICAT DE BASE QUITRÀ: 
Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues i de gruix uniforme. 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en 
aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una 
regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. 
Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha de 
ser continua sobre el junt. 
Gruix per capa de màstic >= 3 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil.li entre els -5°C per membranes amb làmines 
tipus LBM o LBME, els 0°C per a les LOM, o els 5°C per a la resta, i els 35°C. 
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada 
o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. 
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca. 
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. 
Característiques del suport: 
- Pendent: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦Tipus de membrana                            ¦  Pendent  ¦ 
¦---------------------------------------------¦-----------¦ 
¦ PA-2, PA-3, PA-5                            ¦  1-10%    ¦ 
¦---------------------------------------------¦-----------¦ 
¦ PA-6, PA-7                                  ¦  1-15%    ¦ 
¦---------------------------------------------¦-----------¦ 
¦ PA-8 PA-9                                   ¦  0-15%    ¦ 
¦---------------------------------------------¦-----------¦ 
¦ PN-1 PN-3, PN-6                             ¦  1-5%     ¦ 
¦---------------------------------------------¦-----------¦ 
¦ PN-7 PN-8                                   ¦  0-5%     ¦ 
¦---------------------------------------------¦-----------¦ 
¦ GA-1,GA-2,GA-5,GA-6                         ¦  >= 1%    ¦ 
¦---------------------------------------------¦-----------¦ 
¦ MA-2                                        ¦  >= 10%   ¦ 
¦---------------------------------------------¦-----------¦ 
¦ MA-3                                        ¦  >= 5%    ¦ 
¦---------------------------------------------¦-----------¦ 

¦ MA-4                                        ¦  5-15%    ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
     - Planor ± 5 mm/2 m 
     - Rugositats <= 1 mm 
     - Resistència a la compressió >= 2 kp/cm2 
     - Humitat <= 5% 
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents: 
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament compatibles. 
Incompatibilitats entre la membrana i el suport: 
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de poliestirè ni 
amb acabats a base de betúm asfàltic. 
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. 
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui capaç de 
proporcionar la solidesa necessària en front de les sol.licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de 
membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, per lo que es necessari que les 
membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Abans de col.locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamflans, junts, acords 
amb paraments, etc.). 
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. 
Les làmines col.locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s’han de 
protegir, també, del sol. 
 
MEMBRANA FORMADA PER UNA O VÀRIES LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus de làmina ¦Mètode per a soldar els cavalcaments                  ¦ 
¦----------------¦------------------------------------------------------¦ 
¦LBME-20         ¦Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en  ¦ 
¦                ¦aplicar calor amb un bufador d'aire calent            ¦ 
¦----------------¦------------------------------------------------------¦ 
¦LOM o LBM       ¦Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en  ¦ 
¦                ¦aplicar calor                                         ¦ 
¦----------------¦------------------------------------------------------¦ 
¦LAM-3           ¦Amb adhesiu                                           ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
 
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT: 
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a 
sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt 
penetri en les perforacions de la làmina perforada. 
La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar escalfor a mida que es 
desenrotlla. 
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. 
 
LÀMINES ADHERIDES EN CALENT: 
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop estovat el betum pròpi en aplicar 
calor. 
 
MEMBRANA ADHERIDA O SEMIADHERIDA: 
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació. 
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No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in situ amb màstic 
modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt. 
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els acabaments i 
acords amb punts singulars. 
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació. 
En les membranes semiadherides, la làmina perforada s'ha de col.locar directament sobre el suport, amb els 
cavalcaments sense soldar. 
 
MEMBRANA FORMADA PER FULLS D'ALUMINI, ADHERITS AMB MÀSTIC MODIFICAT DE BASE QUITRÀ: 
El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent amb l'aplanadora d'estendre. La temperatura a la caldera ha d'estar 
entre els 145°C i els 165°C. 
L'alumini s'ha de col.locar en bandes de llargària <= 2 m. 
S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col.locar-hi la làmina. 
El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè 
expandit o extruït. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
     - Forats d'1 m2 com a màxim No es dedueixen 
     - Forats de més d'1 m2 Es dedueixen el 100% 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant, si cal, 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la 
edificación NBE-QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos". 
* UNE 104-402-96 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos modificados y 
bituminosos modificados 
* UNE 104-400-99 (3) Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas 
asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento. 
 
 
F7J - JUNTS I SEGELLATS 
F7J1 - FORMACIÓ DE JUNTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de junt de dilatació o de treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Formació de junt de dilatació en peces formigonades "in situ" amb placa de poliestirè expandit. 
- Formació de junt de dilatació en paviments de formigó amb passadors de barres llises d'acer de 50 cm de 
llargària i 25 mm de diàmetre, pintats amb emulsió bituminosa i col�locats cada 30 cm. 
- Formació de junt de treball en paviments de formigó amb connectors de barres corrugades d'acer de 80 cm de 
llargària i 12 mm de diàmetre, col�locats cada 100 cm. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de junt amb placa de poliestirè: 
- Col�locació de la placa en l'element per formigonar. 
Formació de junts amb passadors d'acer: 

- Replanteig 
- Col�locació de les barres en el formigó fresc 
- Pintat amb emulsió bituminosa de l'extrem de la barra que queda lliure 
Formació de junts amb connectors d'acer: 
- Replanteig 
- Col�locació de les barres en el formigó fresc 
CONDICIONS GENERALS: 
La placa de poliestirè ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista. 
Les barres d'acer han de ser netes, sense òxid no adherit. No han tenir pintura, greix ni d'altres substàncies 
perjudicials. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMACIÓ DE JUNT AMB PLACA: 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
FORMACIÓ DE JUNT AMB BARRES D'ACER: 
La barra d'acer s'ha d'introduir en la meitat de la seva llargària, dins del formigó fresc de la llosa. L'altra meitat ha de 
quedar embeguda en l'altra llosa, en el moment del formigonament d'aquesta. 
Les barres han de mantenir la seva posició durant i deprés del formigonament. 
En les barres que fan de passadors, l'extrem de la barra que ha d'anar en la llosa per formigonar, ha de quedar 
uniformement recoberta d'emulsió bituminosa per tal de garantir el moviment de l'acer dins del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMACIÓ DE JUNT AMB PLACA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
FORMACIÓ DE JUNTS AMB BARRES D'ACER: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FORMACIÓ DE JUNT AMB PLACA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
FORMACIÓ DE JUNT AMB BARRES D'ACER: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes. 
 
 
F7J5 - SEGELLATS DE JUNTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics per mantenir 
l’adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es produeixin en el seu funcionament 
habitual. 
S'han considerat els elements següents: 
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària: 
     - Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia 
     - Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment 
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     - Amb escuma de poliuretà en aerosol 
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb massilla de 
components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu cas 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Aplicació del material de segellat 
- Neteja de les vores exteriors del junt 
CONDICIONS GENERALS: 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. 
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF Si no hi ha cap especificació, 
ha de quedar enrasat amb el parament. 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix del segellat:  ± 10% 
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦Tipus producte                     ¦Temperatura ambient  ¦ 
¦-----------------------------------¦---------------------¦ 
¦Massilla de silicona neutra        ¦    - 10 a + 35°C    ¦ 
¦-----------------------------------¦---------------------¦ 
¦Massilla de polisulfurs bicompo-   ¦    + 10 a + 35°C    ¦ 
¦nents o Massilla d'óleo-resines    ¦                     ¦ 
¦-----------------------------------¦---------------------¦ 
¦Massilla de poliuretà, Massilla    ¦       5 a 35°C      ¦ 
¦asfàltica o de cautxú asfalt       ¦                     ¦ 
¦-----------------------------------¦---------------------¦ 
¦Massilla acrílica                  ¦       5 a 40°C      ¦ 
¦Morter sintètic resines epoxi      ¦                     ¦ 
¦-----------------------------------¦---------------------¦ 
¦Cordó bentonita de sodi            ¦       5 a 52°C      ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
En el cas en que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha d'estendre per 
tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant. 
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F93 - BASES 
F931 - BASES DE TOT-U 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
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: 
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: 
- 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. 
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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 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 7 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. 
6.1-IC 2003 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. 
 
 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 
S'han considerat les col�locacions del formigó següents: 
- Estesa i vibratge amb regle vibratori 
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 
Es considera estesa i vibració manual la col�locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la 
col�locació del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas de col�locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col�locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
En el cas de col�locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col�locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 

CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix de la 
base i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens 
de poliestirè expandit. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de 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:  - 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'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície 
del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 
 
F96 - VORADES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada o gual de pedra o formigó col�locat sobre base de formigó 
- Vorada o gual de pedra o formigó col�locada sobre esplanada compactada 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col�locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del formigó de la base 
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- Col�locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col�locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Vorada de planxa d’acer: 
- Replanteig 
- Col�locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L’element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col�locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
VORADA DE PLANXA D’ACER: 
La vorada col�locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de 
sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil�li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
COL�LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
COL�LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una 
massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF 
Les peces s'han de col�locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del 
formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
VORADA DE PLANXA D’ACER: 
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col�locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes. 
 
 
F961 - VORADES RECTES DE PEDRA NATURAL 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó. 
S'han considerat les formes de col.locació següents: 

- Sobre base de formigó 
- Sobre esplanada compactada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locació sobre base de formigó: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del formigó de la base 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Col.locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superficie d'assentament 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La vorada col.locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres efectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 
Pendent transversal .............................................................................................................................. >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ..................................................................................................... ± 10 mm (no acumulatius) 
     - Nivell .......................................................................................................................................... ± 10 mm 
     - Planor ....................................................................................................... ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
 
COL.LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa 
compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la D.F. 
Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del 
formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 41-027-53 Bordillos rectos de granito para aceras. 
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
 
F96A - VORADES DE PLANXA D'ACER 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Formació de gual amb peces especials sobre base de formigó. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Capçalera de gual de 40, 60 i 120 cm. 
- Paviment inclinat de gual de 40, 60 i 120 cm. 
- Gual per a vehicles de 20, 40 i 60 cm. 
- Gual per a vianants de 100 i 120 cm. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del formigó de la base 
- Col�locació de les peces  rejuntades amb morter 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les peces han de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'han d'ajustar a les alineacions previstes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig ..................................................................................................... ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell ........................................................................................................................................ ± 10 mm 
- Planor ....................................................................................................... ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

 
COL.LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO: 
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil�li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
 
COL.LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una 
massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la 
D.F. 
Les peces s'han de col�locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies 
del formigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

CAPÇALERA DE GUAL DE 40,60 i 120 CM. 
la unitat de quantitat col�locada segons les especificacions de la D.T.  
 
PAVIMENT INCLINAT DE GUAL DE 40,60 i 120 CM 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
GUAL PER A VEHICLES I PER A VIANANTS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a 
papereres i semàfor. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 
 
 
F97 - RIGOLES 
F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col�locades amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col.locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació de la capa de morter 
- Col�locació de les peces 
- Col�locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al 
desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
RIGOLA AMB PECES: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col�locades a fil i a tocar i en 
alineacions rectes. 
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
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Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
RIGOLA AMB PECES: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil�li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
S'ha de col�locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F99 - ESCOSSELLS 
F993 - ESCOSELLS I TAPES  
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Formació d'escossells amb bastiment de peces de formigó armat prefabricat col.locat sobre base de formigó i 
tapat amb anella de fosa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del formigó de la base 
- Col.locació de les bastiment i de la tapa de l'escossell  
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element col.locat no ha de tenir defectes visibles ni modificacions de les condicions exigides als materials 
components. 
Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles. 
Les peces de formigó que formen el bastiment han de quedar col.locades a tocar. 
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada (Fest) al cap de 
28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible. 
La part superior del bastiment ha de quedar al mateix pla que l'enrajolat. 
Ha de quedar al nivell definit per la D.T. o, en el seu defecte, al que especifiqui la D.F. 
Junt entre les peces i el paviment >= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
     - Balcament de l'escossell ± 3 mm 
     - Nivell + 2 mm 
      - 10 mm 
- Distància entre el pla del bastiment i el de l'enrajolat ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9E - PAVIMENTS DE PANOT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col�locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col�locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col�locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col�locació de la sorra-ciment 
- Col�locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col�locació de la beurada 
En la col�locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col�locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col�locar 
- Col�locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col�locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col�locades a tocar i alineades. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar 
el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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S'han de col�locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col�locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
COL�LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col�locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent 
a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9E1 - PAVIMENTS DE PANOT 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 

- Paviments de panot col.locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col.locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col.locació a l'estesa amb sorra-ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col.locació de la sorra-ciment 
- Col.locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col.locació de la beurada 

En la col.locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col.locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col.locar 
- Col.locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col.locació de la beurada 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col.locades a tocar i alineades. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar 
el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal .............................................................................................................................. >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell .......................................................................................................................................... ± 10 mm 
     - Replanteig ................................................................................................................................. ± 10 mm 
     - Planor ................................................................................................................................... ± 4 mm/2 m 
     - Rectitud dels junts ................................................................................................................ ± 3 mm/2 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de col.locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col.locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
 
COL.LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a 
forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim .......................................................................................... no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2 ............................................................................................. es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Mescla bituminosa col.locada i compactada. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa en fred, col�locada a la temperatura ambient. 
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col�locada a temperatura superior a la de l’ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Estesa de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 
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S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus de la DT 
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus. 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus. 
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric. 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i 
acabat que la resta de la capa. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric 
- Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 
- Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes 
o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants 
o aigua a la superfície. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major 
continuïtat possible. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per 
estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 
o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 
La mescla s'ha de col�locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui encara calenta, si 
la mescla es en calent, i en condicions de ser compactada. 
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge per a 
què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció 
s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de 
cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que 
els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats, abans de permetre 
el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment, 
disposant els recolzaments necessaris per al corró. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, 
s'han de corregir segons les instruccions de la DF 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles irregularitats 
s'han de corregir manualment. 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC per a capes de gruixos >=5 cm o a 8ºC per a 
capes de gruixos <5 cm, o en cas de pluja. 
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjançant fresat els excessos de lligant i 
s’han de segellar les zones massa permeables. 
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar sempre els junts longitudinals. 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l’execució del junt longitudinal. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball. 
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la 
tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima prescrita a la fòrmula 
de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla extesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la 
mescla no baixi de la mínima prescrita i la mescla estigui en condicions de ser compactada. 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg 
d'adherència. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la temperatura ambient i 
amb la densitat adequada. 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrá la posada en obra de la mescla quan la temperatura ambient 
a l’ombra sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb vent intens, després de glaçades, especialment sobre 
taulers de ponts i estructures, la DF pot augmentar el valor mínim de la temperatura. 
També s’han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques. 
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ha de regular de manera que la 
superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que 
després de la compactació s’ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les toleràncies previstes. 
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la sortida de la estenedora, 
no pot ser inferior a 135ºC. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. Fins que 
la capa no assoleixi la temperatura ambient, s’han d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amplària de cada capa realment construïda d'acord amb les seccions 
tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs 
de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot. 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
m2 de superfície, mesurats multiplicant l’amplària senyalada per la capa en la DT per la llargària realment executada. 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 
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No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
6.1-IC 2003 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. 
PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes. 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
PG 3/75 MOD 7 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. 
 
 
F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Mescla bituminosa col.locada a temperatura superior a la de l'ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T. 
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i 
acabat que la resta de la capa. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 
Toleràncies d'execució: 
     - Gruix de cada capa ............................................................................................. >= 80% del gruix teòric 
     - Gruix del conjunt ................................................................................................. >= 90% del gruix teòric 
     - Nivell de la capa de rodadura ................................................................................................... ± 10 mm 
     - Nivell de les altres capes .......................................................................................................... ± 15 mm 
     - Planor de la capa de rodadura ............................................................................................. ± 5 mm/3 m 
     - Planor de les altres capes .................................................................................................... ± 8 mm/3 m 
     - Regularitat superficial de la capa de rodadura .................................................................... <= 5 dm2/hm 
     - Regularitat superficial de les altres capes ......................................................................... <= 10 dm2/hm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes 
o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants 
o aigua a la superfície. 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat 
possible. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 
A les vies sense manteniment de la circulació, amb superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la 
capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant 
junts longitudinals. 
La mescla s'ha de col.locar en franges successives mentre la vora de la franja contígua estigui encara calenta i en 
condicions de ser compactada. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball. 
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la 
tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible que pugui suportar una càrrega. S'ha de realitzar 
amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge per a 
què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han 
de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que 
els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els 
longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i calents, abans de 
permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodadura s'han de piconar 
transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, 
s'han de corregir segons les instruccions de la D.F. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la temperatura ambient i 
amb la densitat adequada. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïda d'acord amb les 
seccions tipus especificades a la D.T., pel gruix menor dels dos següents:  el que figura en els plànols o el deduït 
dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent. 
6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
 
 
F9J - REGS SENSE GRANULATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ:  
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb producte filmogen. 
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 
- Reg d'imprimació 
- Reg d'adherència 
- Reg de penetració 
- Reg de cura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de penetració: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
Reg amb producte filmogen. 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del producte filmogen de cura 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir l’excés de lligant o per 
tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el 
reg. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les condicions 
especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar estovada per un excés d'humitat. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a la 
temperatura especificada. 
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un equip portàtil. 
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible, mecànicament. 
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera necessari. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol 
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 

No s’ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s’hagi absorbit completament o, en el cas de l’estesa d’un 
granulat de cobertura, fins passades 4 h de l’estesa. En qualsevol cas, la velocitat dels vehicles ha de ser <= 40 
km/h. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de 
reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les condicions 
especificades per l'unitat d'obra corresponent. 
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular 
a velocitat <= 30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
No són d'abonament els excessos laterals. 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
*PG 3/75 MOD 7 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. 
 
 
F9J1 - REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic. 
S'han considerat els següents regs: 

- Reg d'emprimació 
- Reg d'adherència 
- Reg de penetració 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'emprimació o de penetració: 



 

DOCUMENT NÚM. 2 – BASES TÈCNIQUES                                  3.ÍNDEX DE MATERIALS I PARTIDES D’OBRA 

 

 

 

Projecte constructiu per a l’adequació del camí fluvial del riu Tenes, del pont de la Man fins el límit del terme municipal de Montmeló. EXP. 2014-878          .  - Pàgina 81 de 97 -  

- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 

En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant. 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges. 
En els regs d'emprimació o de penetració, quan la D.F. ho consideri oportú es podrà dividir la dotació prevista per 
a la seva aplicació en dues vegades. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la D.T. Ha de complir les condicions 
especificades per l'unitat d'obra corresponent i no ha de ser reblandida per un excés d'humitat. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
La temperatura d'aplicació del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100 segons Saybolt Furol. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el 
reg. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i el dispositiu regador ha de proporcionar uniformitat transversal. 
On no es pugui fer d'aquesta manera, s'ha de fer manualment. 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
 
REG D'ADHERÈNCIA: 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós antic, s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de 
reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
En una segona aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint l'excés estenent una dotació de sorra 
capaç d'absorbir el lligant. 
El granulat ha de ser de sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats. Ha de passar, en la seva 
totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7-050). 
 
REG D'EMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació del lligant. 
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han de 
circular a velocitat <= 30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CRITERI GENERAL: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
No són d'abonament els excessos laterals. 
 
REG D'EMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* Ordre Circular 294/87T del MOPU (D.G.C.) de 23.12.87 sobre regs amb lligants hidrocarbonats. 
 
 
F9W - REPARACIONS DE PAVIMENTS 
F9W1 - FRESATGE DE PAVIMENTS 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Conjunt d’operacions realitzades per mitjans mecànics, per rebaixar el paviment asfàltic amb recollida de material i 
neteja posterior. 
S’ han considerat els següents tipus: 
                - Fresatge mecànic de paviment   
                - Fresatge mecànic de paviment en encaixos 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la zona de treball 
- Preparació de la zona de treball 
- Realització mecànica del  fresat 
               - Escombrat, recollida de material i neteja mecàniques de la superfície 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment fresat, ha de quedar rebaixat uniformement formant un pla a la fondària estipulada per la D.T. o per la 
D.F. en el seu cas. 
La superfície del paviment fresada ha de quedar neta de partícules i pols. 
Es consideraran incloses en aquest procés, l’arrancament propi del fresat, els talls del paviment, els rebaixats de les 
zones properes a les reixes i tapes, la recollida del material i l’escombrat i posterior neteja. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
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. 
Els equips de fresatge han d'operar per capes horitzontals, en les zones i amb la profunditat especificada en la D.T. i 
en el seu defecte per la D.F.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
Una part del fresat es farà sobre la següent capa d’aglomerat. 
Les operacions de fresat i escombrat es realitzaran amb maquinària adient per realitzar aquestes tasques. 
En els punts específics (acabats de tapes, reixes, etc.) el sanejat i neteja es farà amb molta cura i amb les eines 
adients. 
El tall del paviment es realitzarà segons el seu plec específic.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície per cada cm de profunditat, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9WZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A REPARACIONS DE PAVIMENTS 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Formació d’elements especials per a reparacions de paviments. 
S han considerat els tipus següents: 
- Desmuntatge i col.locació per situar a nova rasant els bastiments, les tapes de pous i les reixes de desguàs. 
- Repicat manual o mecànic de vorada de pedra natural. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Desmuntatge i col.locació per situar a nova rasant els bastiments, les tapes de pous i les reixes de desguàs: 
- Desmuntatge del bastiment 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col.locació del morter d'anivellament 
- Col.locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
Repicat manual o mecànic de vorada de pedra natural: 
- Repicat manual o mecànic de les cares especificades 
- Neteja de les cares treballades 
 
DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT ELS BASTIMENTS, LES TAPES DE POUS I 
LES REIXES DE DESGUAS. 
El bastiment col.locat ha de quedar ben assentat sobre les parets del pou o pericó anivellades prèviament amb 
morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu 
pendent. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell entre la tapa i el paviment ± 2 mm 
 
REPICAT MANUAL O MECANIC DE VORADA DE PEDRA NATURAL.  
La vorada ha de mantenir la seva forma original. 
Les cares repicades de la vorada han de quedar planes sense escantonaments ni abombaments i netes. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT ELS BASTIMENTS, LES TAPES DE POUS I 
LES REIXES DE DESGUAS. 
El desmuntatge del marc s’ha d’efectuar de manera que no pateixi cops ni deformacions. 
Una vegada desmuntat es farà un sanejat del mateix. 
El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
 
REPICAT MANUAL O MECANIC DE VORADA DE PEDRA NATURAL.  
S’ha d’evitar malmetre la vorada durant el procés de repicat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

DESMUNTATGE I COL.LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT ELS BASTIMENTS, LES TAPES DE POUS I 
LES REIXES DE DESGUAS. 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
REPICAT MANUAL O MECANIC DE VORADA DE PEDRA NATURAL.  
m de llargària mesurats segons les especificacions de la D.T.    
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Muntatge i col�locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o 
malles d'acer, a l'excavació, 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 
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. 
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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: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col�locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi 
empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha 
de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure 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 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 
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: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes. 
 
 
F9Z1 - TALL DE PAVIMENTS 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Tall de qualsevol  tipus de paviment amb una serra de disc de diamant. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del tall 
- Tall del paviment  
- Neteja del tall 
- Eventual protecció del tall 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. 
Ha d'estar fet als llocs especificats a la D.T. o en el seu defecte on indiqui la D.F. 
Profunditat del tall .............................................................................................................................. >7-8 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Amplària ........................................................................................................................................ ± 10% 
     - Alçària ........................................................................................................................................... ± 10% 
     - Replanteig ....................................................................................................................................... ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
En el cas que el tall es realitzi sobre un paviment  de formigó, haurà d’ estar suficientment endurit per evitar que 
s'escantoni, (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons la temperatura exterior). 
Al realitzar el tall no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 
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En acabar el tall s'ha de netejar i protegir, en el seu cas. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada 
expressament per la D.F. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes 
aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 
3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat. 
 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 

Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col�locat la corresponent senyalització, abalisament 
i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert 
en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I 
“SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col�locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col�locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat 
limitada) i anul�lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a 
mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la 
visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col�locar entre 
senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els 
següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins 
la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill 
“OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del 
cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, 
amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar 
visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada 
mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una 
sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la 
qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 



 

DOCUMENT NÚM. 2 – BASES TÈCNIQUES                                  3.ÍNDEX DE MATERIALS I PARTIDES D’OBRA 

 

 

 

Projecte constructiu per a l’adequació del camí fluvial del riu Tenes, del pont de la Man fins el límit del terme municipal de Montmeló. EXP. 2014-878          .  - Pàgina 85 de 97 -  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament 
per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del 
formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix 
tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al conjunt 
de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes. 
8.2-IC 1987 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción 
de carreteras. 
*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas 
sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
 
 
FBA1 - MARQUES LONGITUDINALS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 

S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 

S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 

S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura ...................................................................................................................... 720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig .................................................................................................................................... ± 3 cm 
     - Dosificació de pintura i microesferes ................................................................................................ - 0% 
  ............................................................................................................................................................. + 12% 
 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre ............................................................................................... 480 g/m2 
 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) ............................................................................. 1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) ........................................................................................ >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 
          - 30 dies .................................................................................................................... >= 300 mcd/lx m2 
          - 180 dies .................................................................................................................. >= 200 mcd/lx m2 
          - 730 dies .................................................................................................................. >= 100 mcd/lx m2 
     - Color groc .................................................................................................................... >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 
          - Sobre paviment bituminós ...................................................................................................... >= 0,30 
          - Sobre paviment de formigó .................................................................................................... >= 0,40 
     - Color groc .................................................................................................................................... >= 0,20 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No se iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col�locat la corresponent senyalització, abalisament 
i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert 
en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I 
“SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col�locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
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Els senyals i plafons direccionals, es col�locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat 
limitada) i anul�lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a 
mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la 
visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col�locar 
entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la 
calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els 
següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-
se prèviament a la de perill “OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat 
del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. 
Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 

Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà 
regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb 
una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta 
l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament 
per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del 
formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix 
tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la D.F. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la superfície circumscrita al conjunt de 
la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MODIF 4 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos. 
8.2-IC/87 Instrucción de carreteras. Marcas viales. 
* UNE-EN 1436 1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre 
la calzada. 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
8.3-IC Señalización de Obras 
 
 
FBA2 - MARQUES TRANSVERSALS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 

S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 

S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 



 

DOCUMENT NÚM. 2 – BASES TÈCNIQUES                                  3.ÍNDEX DE MATERIALS I PARTIDES D’OBRA 

 

 

 

Projecte constructiu per a l’adequació del camí fluvial del riu Tenes, del pont de la Man fins el límit del terme municipal de Montmeló. EXP. 2014-878          .  - Pàgina 87 de 97 -  

- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura ....................................................................................................................... 720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ..................................................................................................................................... ± 3 cm 
     - Dosificació de pintura i microesferes ............................................................................................... - 0% 
  ............................................................................................................................................................ + 12% 
 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre ................................................................................................ 480 g/m2 
 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) .............................................................................. 1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) ......................................................................................... >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 
          - 30 dies ................................................................................................................... >= 300 mcd/lx m2 
          - 180 dies ................................................................................................................. >= 200 mcd/lx m2 
          - 730 dies ................................................................................................................. >= 100 mcd/lx m2 
     - Color groc ................................................................................................................... >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 
          - Sobre paviment bituminós ....................................................................................................... >= 0,30 
          - Sobre paviment de formigó ..................................................................................................... >= 0,40 
     - Color groc .................................................................................................................................... >= 0,20 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No se iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col�locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran 
amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa 
per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I 
“SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col�locar-se sobre un pal solament, a la mínima 
altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col�locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat 
limitada) i anul�lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a 
mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la 
visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col�locar 

entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la 
calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els 
següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se 
prèviament a la de perill “OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del 
cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. 
Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar 
visualment o mitjançant radio telèfon. 

Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada 
mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una 
sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la 
qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions 
auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per 
a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del 
formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix 
tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la D.F. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la D.T., mesurant la superfície circumscrita al conjunt de 
la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
* PG 3/75 MODIF 4 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 
8.2-IC/87 Instrucción de carreteras. Marcas viales. 
* UNE-EN 1436 1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas 
sobre la calzada. 
 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
8.3-IC Señalización de Obras 
 
 
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
S'han considerat els llocs de col�locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig 
previ, aprovades per la DF 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la 
seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un 
camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 
135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, 
I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col�locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes. 
8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la 
Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FBB3 - PLAQUES COMPLEMENTÀRIES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 
- Caixetins de ruta 
S'han considerat els llocs de col�locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig 
previ, aprovades per la DF 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva 
orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
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VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un 
camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 
135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col�locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes. 
8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de 
la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col�locats en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col�locació següents: 
- Col�locat clavat a terra 
- Col�locat formigonat a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col�locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col�locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col�locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per la DF 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una alçada 
mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment. 
En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal�lat, ha de quedar tancat de 
manera que s’impedeixi l’entrada d’agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de quedar soldada 
en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui restin 
separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de gravetat de la 
senyal o rètol que li correspongui. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment, sense produir 
esforços al conjunt. 
En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre no inferior a 
20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d’ancoratge galvanitzades i cargols d’alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
COL�LOCAT FORMIGONAT: 
Resistència a la compressió del formigó als 28 dies:  >= 0,9 x 125 kp/cm2 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col�locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF 
COL�LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar. 
COL�LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
No s'ha de col�locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col�locat d'acord amb les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes. 
8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la 
Instrucción de Carreteras. 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I CLAVEGUERONS 
FD12 - CLAVEGUERONS 
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1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Formació de claveguerons formats per tubs tubs de PVC. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC soterrat reblert de formigó 
- Tub de PVC penjat al sostre 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Tub de PVC soterrat 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Col�locació de l’ anella elastomèrica, en el seu cas  
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la tuberia instal�lada 
- Reblert de formigó 
Tub de PVC penjat del sostre 
- Col�locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col�locació i unió dels tubs 
- Col�locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.) 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit 
per a cada tram. 
 
TUB DE PVC SOTERRAT 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 
l'especificat en la D.T. 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre 
amb l'interposició d'una anella de goma col�locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre 
exterior més petit. 
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre, encolant 
prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalto <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 
inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un 
pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal�lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de 
pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat >= 60 cm 
Amplària de la rasa >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat <= 1 kg/cm2 
 
TUB DE PVC PENJAT AL SOSTRE 
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. 
Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. 

Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastades, repartides a intervals regulars. 
Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Pendent >= 2% 
Distància entre les abraçadores <= 150 cm 
Franquícia entre el tub i el contratub 10 - 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
CONDICIONS GENERALS 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col�locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
 
TUB DE PVC SOTERRAT 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col�locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit 
ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col�locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el 
correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col�locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan 
es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu pel 
material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. 
Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió 
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir 
de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
 
TUB DE PVC PENJAT AL SOSTRE 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal�lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
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Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal�lada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones." 
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje." 
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 
 
 
FD1B - BASTIMENTS I REIXES 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Subministrament i col�locació de bastiment i/o reixa de fosa, 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 del bastiment i/o la reixa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa col�locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades 
abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les 
parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de 
mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. 
La reixa col�locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir 
sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Guerxament ± 2 mm 
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment - 10 mm 
 + 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
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 D.T. 
 
BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE I REIXA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

FD1Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A CLAVEGUERONS 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Connexió de diferents conductes que formen part d'una xarxa de sanejament, amb mitjans manuals o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Clavegueró a claveguera. 
- Clavegueró a col�lector. 
- Clavegueró a edifici. 
Es considera el criteri següent: 
- Claveguera: conducció de secció inferior a 1,5 m2. 
- Col�lector: conducció de secció superior a 1,5 m2. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig del forat 
- Realització del forat en l'element amb els mitjans adients 
- Col�locació del conducte 
- Segellat de la connexió 
- Neteja de la runa generada 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els conductes han de quedar suficientment encastats per tal que es pugui realitzar el segellat. 
Els conductes, en el seu interior, han de quedar nets d’objectes o materials que puguin haver quedat durant l’ 
execució de les obres. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
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 D.T. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
La conducció que es connexiona, ha d’ estar fora de servei. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per l’obra. 
La zona afectada per l’ obra ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.), s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm. 
Mentre es fa l’ operació de connexionat s’hauran de prendre les mesures necessàries per garantir que els conductes 
connexionats mantinguin les seves característiques. 
La unió entre els conductes, s’haurà de segellar.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
 
CONNEXIO DE CLAVEGUERO A COL.LECTOR 
La connexió es farà de manera que la part inferior del conducte que es connexiona estigui  
com a màxim a 40 cm del paviment del col�lector. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FD5 - DRENATGES 
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col�locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del formigó de la solera 
- Col�locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col�locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona 
adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col�locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies:  >= 0,9 x Fck 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col�locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada 
amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil�li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col�locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
*5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 
 
FD7 - CLAVEGUERES 
FD7F - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de claveguera o col�lector amb tubs de PVC col�locats soterrats. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tub de PVC alveolat amb unió amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC injectat amb unió encolada 
- Tub de PVC injectat amb unió amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Col�locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la tuberia instal�lada 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per 
a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb 
l'interposició d'una anella de goma col�locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior 
més petit. 
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre, encolant 
prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 
inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un 
pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal�lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de 
pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de 
condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 kg/cm2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col�locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la 
rasa corresponen als especificats en la DT En cas contrari cal avisar la DF 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col�locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la 
suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit 
ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col�locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin 
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col�locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan 
es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu pel 
material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. 
Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió 
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir 
de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal�lada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PPTGTSP 1986 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
 
 
FDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 
- Solera de llambordins, col�locats sobre un llit de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera de llambordins: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del formigó de base 
- Cura del formigó 
- Col�locació dels llambordins de la solera 
- Col�locació de la beurada 
Solera de formigó: 
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- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col�locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de quedar 
plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 
disgregacions o buits a la massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck 
SOLERA DE FORMIGÓ: 
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja canya entre 
les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar 
encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub. 
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
- Planor:  ± 10 mm/m 
SOLERA DE LLAMBORDINS: 
Les peces han de quedar col�locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i encaixades 
horitzontalment sobre el llit de formigó. 
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment. 
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: + 2%, - 1% 
- Gruix del llit de formigó:  - 5% 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es 
produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
SOLERA DE LLAMBORDINS: 
Les peces per col�locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a sobre del 
formigó fresc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 
 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col�locat sobre llit de sorra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col�locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col�locació del marc de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col�locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col�locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es 
produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 
 
 
FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
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Subministrament i col�locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col�locació del morter d'anivellament 
- Col�locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col�locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades 
prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del 
pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col�locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu 
pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col�locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Elements per a formar una connexió a terra, col�locats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col�locació i connexionat 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha d’estar col�locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d’inspecció i 
control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra 
mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes 
electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral�lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva 
longitud. 
PLACA: 
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la 
humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col�locació. 
Un cop instal�lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal�lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
 
 
FGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col.locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar col.locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra 
mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes 
electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
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En el cas de la necessitat d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la realització 
periòdica de proves de valors de resistència a terra. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la 
humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies: 
     - Posició ...................................................................................................................................... ± 50 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 
 
 
FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ2 - PAPERERES 
FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dos daus de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
- Ancoratge de la paperera 
CONDICIONS GENERALS: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Un cop col�locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària de la paperera:  80 cm 
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Verticalitat:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col�locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
S - SERVEIS AFECTATS 
S2 - ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES PER A IMPLANTACIO O AFECTACIO DE SERVEIS 
 
ARTICLE ÚNIC 
 
Per a la realització dels treballs d'implantació o afectació de serveis cal que l'empresa que realitzi els treballs estigui 
homologada per la companyia titular dels serveis afectats. 
 
Les partides d'obra en que es descomposin els treballs i els materials que s'utilitzin per a la seva realització han de 
complir la normativa i les especificacions tècniques de la companyia titular dels serveis afectats, a mes de la 
normativa vigent en el moment de la realització de les obres. 
 
 
SD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS PER A IMPLANTACIO O AFECTACIO DE SERVEIS 
 
ARTICLE ÚNIC 
 
Per a la realització dels treballs d'implantació o afectació de serveis cal que l'empresa que realitzi els treballs estigui 
homologada per la companyia titular dels serveis afectats. 
 
Les partides d'obra en que es descomposin els treballs i els materials que s'utilitzin per a la seva realització han de 
complir la normativa i les especificacions tècniques de la companyia titular dels serveis afectats, a mes de la 
normativa vigent en el moment de la realització de les obres. 
 
 
SE - INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES PER A IMPLANTACIO O AFECTACIO DE SERVEIS 
 
ARTICLE ÚNIC 
 
Per a la realització dels treballs d'implantació o afectació de serveis cal que l'empresa que realitzi els treballs estigui 
homologada per la companyia titular dels serveis afectats. 
 
Les partides d'obra en que es descomposin els treballs i els materials que s'utilitzin per a la seva realització han de 
complir la normativa i les especificacions tècniques de la companyia titular dels serveis afectats, a mes de la 
normativa vigent en el moment de la realització de les obres. 
 
 
F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
FD1A - BASTIMENTS I TAPES 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Subministrament i col�locació de bastiment i tapa de fosa per a pou de registre. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície de recolzament 
- Col�locació del bastiment amb morter 
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- Col�locació de la tapa 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella no ha de 
provocar el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
El bastiment col�locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades prèviament amb 
morter. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm  perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment ± 5 mm 
- Paral�lelisme amb la paret ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col�locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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1. AMIDAMENTS I PRESSUPOST RIU TENES 

 

  



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A L'ADEQUACIÓ DEL CAMÍ FLUVIAL DEL RIU TENES,DEL PONT DE LA MAN FINS EL LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL DE MONTMELÓ.

EXPEDIENT 2014-878

CAPÍTOL 1 Senyalització horitzontal i vertical AMIDAMENT  PREU   IMPORT  

1.1. M PINTAT FAIXA CONTÍNUA 10 CM BLANCA, REFLECTORA, MÀQUINA  
PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 10 cm, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB 
MÀQUINA AUTOPROPULSADA (delimitació bicicletes voreres).

Pont Man - Pont Autopista

TRAM 1 14,00 1,00 2,00 28,00

TRAM 2 42,00 1,00 2,00 84,00

TRAM 3 16,00 1,00 2,00 32,00

TRAM 4 1,00 1,00 2,00 2,00

Carrer Congost

TRAM 5 3,00 1,00 2,00 6,00

TRAM 6 2,00 1,00 2,00 4,00

Pont Autopista 1 - Rotonda

TRAM 7 70,00 1,00 1,00 70,00

TRAM 8 26,00 1,00 1,00 26,00

252,00 0,85 € 214,20 €

1.2. M PINTAT FAIXA DISCONTÍNUA 10 CM BLANCA, REFLECTORA, MÀQUINA  
PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA DISCONTÍNUA DE 10 cm, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, 
AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA (pas de bicicletes).

Pont Man - Pont Autopista

TRAM 1 14,00 1,00 1,00 14,00

PAS 1 9,00 1,00 2,00 18,00

TRAM 2 42,00 1,00 1,00 42,00

PAS 2 9,00 1,00 2,00 18,00

TRAM 3 16,00 1,00 1,00 16,00

PAS 3 8,00 1,00 2,00 16,00

TRAM 4 1,00 1,00 1,00 1,00

Carrer Congost

TRAM 5 3,00 1,00 1,00 3,00

PAS 4 10,00 1,00 2,00 20,00

TRAM 6 2,00 1,00 1,00 2,00

Pont Autopista 1 - Rotonda

TRAM 7 70,00 1,00 1,00 70,00

TRAM 8 26,00 1,00 1,00 26,00

246,00 0,69 € 169,74 €

1.3. M2 PINTAT BANDES VERMELLES CONTÍNUES  
PINTAT SOBRE PAVIMENT DE BANDES VERMELLES CONTÍNUES, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, 
AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (Senyalització delimitació zona 30 km/h).

Pont Man - Pont Autopista

PAS 1 4,20 9,30 0,50 19,53

PAS 2 4,20 8,40 0,50 17,64

PAS 3 4,50 8,10 0,50 18,23

Carrer Congost

PAS 4 4,50 9,90 0,50 22,28

77,67 24,02 € 1.865,63 €

1.4. U PINTAT ROTULAT BICICLETA, REFLECTORA, MÀQUINA, ACCIONAMENT MANUAL
PINTAT SOBRE PAVIMENT DE ROTULAT DE BICICLETA, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB 
MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL.

Pont Man - Pont Autopista

TRAM 1 2,00 1,00 1,00 2,00

TRAM 2 4,00 1,00 1,00 4,00

TRAM 3 2,00 1,00 1,00 2,00

Pont Autopista 1 - Rotonda

TRAM 7 2,00 1,00 1,00 2,00

TRAM 8 2,00 1,00 1,00 2,00

12,00 8,48 € 101,76 €

1.5. M PINTAT FAIXA CONTÍNUA BLANCA DE 30 CM, REFLECTORA, MÀQUINA  
PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 30 cm, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB 
MÀQUINA AUTOPROPULSADA (pas de vianants).

Pont Man - Pont Autopista

PAS 1 2,50 9,30 1,00 23,25

PAS 2 2,50 8,40 1,00 21,00

PAS 3 2,50 8,10 1,00 20,25

Carrer Congost

PAS 4 2,50 9,00 1,00 22,50

87,00 2,15 € 187,05 €

1.6. U PINTAT ROTULAT FLETXA, REFLECTORA, MÀQUINA, ACCIONAMENT MANUAL
PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FLETXA DIRECCIÓ, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA 
D'ACCIONAMENT MANUAL.

Pont Man - Pont Autopista

TRAM 1 2,00 1,00 1,00 2,00

TRAM 2 4,00 1,00 1,00 4,00

TRAM 3 2,00 1,00 1,00 2,00

Pont Autopista 1 - Rotonda

TRAM 7 2,00 1,00 1,00 2,00

TRAM 8 2,00 1,00 1,00 2,00

12,00 7,83 € 93,96 €

1.7. U PLACA LÀMINA REFLECTORA NIVELL 1 INTENSITAT, RECTANGULAR, FIXADA MECÀNICAMENT

PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT RECTANGULAR ORIENTATIVA, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, 
FIXADA MECÀNICAMENT (senyalització camí verd bicicletes o prohibit, rètol interari, cediu el pas, pas de vianants i bicicletes).

Pont Man - Pont Autopista

PAS 1 (pas de vianants i bicicletes i cediu) 2,00 1,00 1,00 2,00

PAS 2 (pas de vianants i bicicletes i cediu) 2,00 1,00 1,00 2,00

PAS 3 (pas de vianants i bicicletes i cediu) 2,00 1,00 1,00 2,00

Senyalització camí verd bicicletes 5,00 1,00 1,00 5,00

Senyalització camí verd prohibició bicicletes 1,00 1,00 1,00 1,00

Rètol itinerari 1,00 1,00 1,00 1,00

Pont Autopista - Pont Tren

Senyalització camí verd bicicletes 2,00 1,00 1,00 2,00

Pont Tren - Carrer Congost

Senyalització camí verd bicicletes 4,00 1,00 1,00 4,00

Carrer Congost

PAS 4 (pas de vianants i bicicletes i cediu) 2,00 1,00 1,00 2,00

Carrer Congost - Pont Autopista 1

Senyalització camí verd bicicletes 4,00 1,00 1,00 4,00

Rotonda - Montmeló

Senyalització camí verd bicicletes 5,00 1,00 1,00 5,00

Senyalització camí verd prohibició bicicletes 1,00 1,00 1,00 1,00

Rètol itinerari 1,00 1,00 1,00 1,00

32,00 70,55 € 2.257,60 €

1.8. U PLACA LÀMINA REFLECTORA NIVELL 1 INTENSITAT, CIRCULAR, D=60CM, FIXADA MECÀNICAMENT
PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 cm DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE 
TRÀNSIT (indicació de carril bicicleta i prohibició carril bicicleta), FIXADA MECÀNICAMENT.

Pont Man - Pont Autopista

TRAM 1 1,00 1,00 1,00 1,00

TRAM 2 2,00 1,00 1,00 2,00

TRAM 3 2,00 1,00 1,00 2,00

Pont Autopista 1 - Rotonda

TRAM 7 1,00 1,00 1,00 1,00

TRAM 8 1,00 1,00 1,00 1,00

7,00 50,66 € 354,62 €

1.9. U PLACA LÀMINA REFLECTORA NIVELL 1, RECTANGULAR, FIXADA SOTA DE LA SENYAL ACTUAL
PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 "INDICACIÓ DE GIR" PER AFEGIR COM A FALDILLA A LA SENYALITZACIÓ 
VERTICAL ACTUAL.

Pont Man - Pont Autopista

Senyalització recorregut 6,00 1,00 1,00 6,00

Pont Autopista - Pont Tren

Senyalització recorregut 2,00 1,00 1,00 2,00

Pont Tren - Carrer Congost

Senyalització recorregut 4,00 1,00 1,00 4,00

Carrer Congost - Pont Autopista 1

Senyalització recorregut 4,00 1,00 1,00 4,00

Rotonda - Montmeló

Senyalització recorregut 6,00 1,00 1,00 6,00

22,00 36,52 € 803,44 €

1.10 M SUPORT RECTANGULAR, TUB ACER GALVANITZAT 80X40X2MM, CLAVAT
SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80x40x2 mm, COL.LOCAT A TERRA CLAVAT. INCLOSA BASE DE 
FORMIGÓ, EXCAVACIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR DE RESIDUS.

Pont Man - Pont Autopista

Pas de vianants i bicicletes, i cediu 6,00 1,00 1,00 6,00

Indicació carril bicicleta 5,00 1,00 1,00 5,00

Senyalització camí verd bicicletes 5,00 1,00 1,00 5,00

Senyalització camí verd prohibició bicicletes 1,00 1,00 1,00 1,00

Rètol itinerari 1,00 1,00 1,00 1,00

Pont Autopista - Pont Tren

Senyalització camí verd bicicletes 2,00 1,00 1,00 2,00

Pont Tren - Carrer Congost

Senyalització camí verd bicicletes 4,00 1,00 1,00 4,00

Carrer Congost

Pas de vianants i bicicletes, i cediu 2,00 1,00 1,00 2,00

Carrer Congost - Pont Autopista 1

Senyalització camí verd bicicletes 4,00 1,00 1,00 4,00

Pont Autopista 1 - Rotonda

Indicació carril bicicleta 2,00 1,00 1,00 2,00

Rotonda - Montmeló

Senyalització camí verd bicicletes 5,00 1,00 1,00 5,00

Senyalització camí verd prohibició bicicletes 1,00 1,00 1,00 1,00

Rètol itinerari 1,00 1,00 1,00 1,00

39,00 14,41 € 561,99 €

1.11. M BANDES SONORES

BANDA SONORA DE CAUTXÚ AMB LÀMINES REFLECTANTS I ANTILLISCANTS, DE 3 cm DE GRUIX I 60 cm D'AMPLÀRIA, AMB LA PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS TERMINALS I FIXADA AL PAVIMENT.
Pont Man - Pont Autopista

PAS 1 5,00 2,00 0,50 5,00

PAS 2 4,00 2,00 0,50 4,00

PAS 3 4,00 2,00 0,50 4,00

Carrer Congost

PAS 4 5,00 2,00 0,50 5,00

18,00 53,28 € 959,04 €

TOTAL CAPÍTOL 1 Senyalització horitzontal i vertical 7.569,03 €

CAPÍTOL 2 Demolicions i obra civil AMIDAMENT  PREU   IMPORT  

2.1. M DEMOLICIÓ DE VORADES

DEMOLICIÓ DE VORADES, GUALS, RIGOLES , BASES DE FORMIGÓ I MUR DE GABIRONS, AMB MARTELL TRENCADOR 
MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA. INCLOU GESTIÓ DE RESIDUS SEGONS NORMATIVA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, 
TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

Pont Man - Pont Autopista

PAS 2 4,20 0,60 2,00 5,04

PAS 3 4,20 0,60 2,00 5,04

Pont Autopista - Pont Tren

Dipòsit 21,00 0,15 1,00 3,15

Carrer Congost

PAS 4 4,20 0,60 2,00 5,04

Pont Autopista 1 - Rotonda

TRAM 7 2,40 0,60 2,00 2,88

TRAM 8 2,40 0,60 2,00 2,88

Torre Electrica 1

Entrada 4,00 1,00 1,00 4,00

Sortida 4,00 1,00 1,00 4,00



Torre Electrica 2

Entrada 4,00 1,00 1,00 4,00

Sortida 4,00 1,00 1,00 4,00

40,03 4,66 € 186,54 €

2.2. M GUAL PER A BICICLETES I VIANANTS
GUAL PER A BICICLETES I VIANANTS DE 60 cm D'AMPLÀRIA AMB PECES PREFABRICADES PLANES DE FORMIGÓ DE 60x40 
cm, COL�LOCADA AMB BASE DE FORMIGÓ I REJUNTAT DE MORTER.

Pont Man - Pont Autopista

PAS 2 4,20 0,60 2,00 5,04

PAS 3 4,20 0,60 2,00 5,04

Carrer Congost

PAS 4 4,20 0,60 2,00 5,04

Pont Autopista 1 - Rotonda

TRAM 7 2,40 0,60 2,00 2,88

TRAM 8 2,40 0,60 2,00 2,88

20,88 150,27 € 3.137,64 €

2.3. M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA
EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A EXPLANACIÓ EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PART 
PROPORCIONAL DE REPERFILAT DE TALUSSOS.

Pont Man - Pont Autopista

PAS 2 4,20 0,60 0,15 0,38

4,20 0,60 0,15 0,38

PAS 3 4,20 0,60 0,15 0,38

4,20 0,60 0,15 0,38

Neteja i esbrossada 1.220,00 1,00 0,01 6,10

Excavació 1.220,00 1,00 0,15 183,00

Sota Pont Autopista

Neteja i esbrossada 105,00 1,00 0,05 5,25

Excavació 105,00 1,00 0,15 15,75

Pont Autopista - Pont Tren

Dipòsit 21,00 0,15 0,15 0,47

Neteja i esbrossada 1.027,00 1,00 0,05 51,35

Excavació 1.027,00 1,00 0,15 154,05

Sota Pont Tren

Neteja i esbrossada 21,00 1,00 0,05 1,05

Excavació 21,00 1,00 0,15 3,15

Pont Tren - Carrer Congost

Neteja i esbrossada 1.418,00 1,00 0,05 70,90

Excavació 1.418,00 1,00 0,15 212,70

Carrer Congost

PAS 4 4,20 0,60 0,15 0,38

4,20 0,60 0,15 0,38

Carrer Congost - Pont Autopista 1

Neteja i esbrossada 2.107,50 1,00 0,05 105,38

Excavació 2.107,50 1,00 0,15 316,13

Sota Pont Autopista 1

Neteja i esbrossada 84,00 1,00 0,05 4,20

Excavació 84,00 1,00 0,15 12,60

Pont Autopista 1 - Rotonda

TRAM 7 2,40 0,60 0,15 0,22

TRAM 8 2,40 0,60 0,15 0,22

Neteja i esbrossada 56,00 1,00 0,05 2,80

Excavació 56,00 1,00 0,15 8,40

Rotonda - Montmeló

Neteja i esbrossada 1.512,00 1,00 0,05 75,60

Excavació 1.512,00 1,00 0,15 226,80

Torre Electrica 1

Entrada 15,00 2,00 2,00 60,00

Sortida 15,00 2,00 2,00 60,00

Torre Electrica 2

Entrada 15,00 2,00 2,00 60,00

Sortida 15,00 2,00 2,00 60,00

Torre Electrica 3

Entrada 15,00 2,00 2,00 60,00

Sortida 15,00 2,00 2,00 60,00

1.818,37 4,64 € 8.437,25 €

2.4. M3 TRANSPORT DE TERRES

TRANSPORT DE TERRES A INSTAL�LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA 
PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 Km. INCLÒS CÀNON I 
TAXES D'ABOCADOR.

Pont Man - Pont Autopista

PAS 2 4,20 0,60 0,02 0,05

4,20 0,60 0,02 0,05

PAS 3 4,20 0,60 0,02 0,05

4,20 0,60 0,02 0,05

Neteja i esbrossada 1211,00 1,00 0,01 12,11

Excavació 1.211,00 1,00 0,02 24,22

Sota Pont Autopista

Neteja i esbrossada 105,00 1,00 0,01 1,05

Excavació 105,00 1,00 0,02 2,10

Pont Autopista - Pont Tren

Neteja i esbrossada 1027,00 1,00 0,01 10,27

Excavació 1.027,00 1,00 0,02 20,54

Sota Pont Tren

Neteja i esbrossada 21,00 1,00 0,01 0,21

Excavació 21,00 1,00 0,02 0,42

Pont Tren - Carrer Congost

Neteja i esbrossada 1.418,00 1,00 0,10 141,80

Excavació 1.418,00 1,00 0,02 28,36

Carrer Congost

PAS 4 4,20 0,60 0,02 0,05

4,20 0,60 0,02 0,05

Carrer Congost - Pont Autopista 1

Neteja i esbrossada 2.107,50 1,00 0,01 21,08

Excavació 2.107,50 1,00 0,02 42,15

Sota Pont Autopista 1

Neteja i esbrossada 80,50 1,00 0,01 0,81

Excavació 80,50 1,00 0,02 1,61

Pont Autopista 1 - Rotonda

TRAM 7 2,40 0,60 0,02 0,03

TRAM 8 2,40 0,60 0,02 0,03

Neteja i esbrossada 56,00 1,00 0,01 0,56

Excavació 56,00 1,00 0,02 1,12

Rotonda - Montmeló

Neteja i esbrossada 1.512,00 1,00 0,01 15,12

Excavació 1.512,00 1,00 0,02 30,24

Torre Electrica 1

Neteja i esbrossada 15,00 2,00 0,02 0,60

Excavació 15,00 2,00 0,02 0,60

Torre Electrica 2

Neteja i esbrossada 15,00 2,00 0,02 0,60

Excavació 15,00 2,00 0,02 0,60

Torre Electrica 3

Neteja i esbrossada 15,00 2,00 2,00 60,00

Excavació 15,00 2,00 2,00 60,00

Esponjament 30% 142,96

619,48 6,06 € 3.754,02 €

2.5. M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA 
SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ.

Pont Man - Pont Autopista 1.211,00 1,00 0,15 181,65

Sota Pont Autopista 105,00 1,00 0,15 15,75

Pont Autopista - Pont Tren 1.027,00 1,00 0,15 154,05

Sota Pont Tren 21,00 1,00 0,15 3,15

Pont Tren - Carrer Congost 1.418,00 1,00 0,15 212,70

16,00 2,00 0,50 16,00

Carrer Congost - Pont Autopista 1 2.107,50 1,00 0,15 316,13

Sota Pont Autopista 1 80,50 1,00 0,15 12,08

Pont Autopista 1 - Rotonda 56,00 1,00 0,15 8,40

Rotonda - Montmeló 1.512,00 1,00 0,15 226,80

Torre Electrica 1 15,00 2,00 0,15 4,50

Torre Electrica 2 15,00 2,00 0,15 4,50

Torre Electrica 3 15,00 2,00 0,15 4,50

1.160,20 5,23 € 6.067,85 €

2.6. M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 90% DEL PM.

Pont Man - Pont Autopista 1.211,00 1,00 0,20 242,20

Sota Pont Autopista 105,00 1,00 0,20 21,00

Pont Autopista - Pont Tren 1.027,00 1,00 0,20 205,40

Sota Pont Tren 21,00 1,00 0,20 4,20

Pont Tren - Carrer Congost 1.418,00 1,00 0,20 283,60

Carrer Congost - Pont Autopista 1 2.107,50 1,00 0,20 421,50

24,00 3,00 0,20 14,40

Sota Pont Autopista 1 80,50 1,00 0,20 16,10

Pont Autopista 1 - Rotonda 56,00 1,00 0,20 11,20

Rotonda - Montmeló 1.512,00 1,00 0,20 302,40

Torre Electrica 1 15,00 2,00 0,20 6,00

Torre Electrica 2 15,00 2,00 0,20 6,00

Torre Electrica 3 15,00 2,00 0,20 6,00

1.540,00 1,06 € 1.632,40 €

2.7. M3 BASE DE SAULÓ
BASE DE SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM.

Pont Man - Pont Autopista 312,00 2,00 0,10 62,40

Sota Pont Autopista 35,00 2,00 0,10 7,00

Pont Autopista - Pont Tren 240,00 2,00 0,10 48,00

Sota Pont Tren 21,00 2,00 0,10 4,20

Pont Tren - Carrer Congost 382,00 2,00 0,10 76,40

Carrer Congost - Pont Autopista 1 570,00 2,00 0,10 114,00

Sota Pont Autopista 1 23,00 2,00 0,10 4,60

Pont Autopista 1 - Rotonda 16,00 2,00 0,10 3,20

Rotonda - Montmeló 426,00 2,00 0,10 85,20

Torre Electrica 1 15,00 2,00 0,10 3,00

Torre Electrica 2 15,00 2,00 0,10 3,00

Torre Electrica 3 15,00 2,00 0,10 3,00

414,00 22,04 € 9.124,56 €

2.8. M2 NETEJA I ESBROSSADA
 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA.

Pont Man - Pont Autopista

312,00 1,00 3,00 936,00

54,00 1,00 3,00 162,00

9,00 1,00 3,00 27,00

15,00 1,00 2,00 30,00

14,00 1,00 4,00 56,00

Sota Pont Autopista 35,00 1,00 3,00 105,00

Pont Autopista - Pont Tren 240,00 1,00 3,50 840,00

34,00 1,00 5,50 187,00

Sota Pont Tren 6,00 1,00 3,50 21,00

Pont Tren - Carrer Congost 382,00 1,00 3,50 1.337,00

18,00 1,00 4,50 81,00

Carrer Congost - Pont Autopista 1 570,00 1,00 3,50 1.995,00

15,00 1,00 7,50 112,50

Sota Pont Autopista 1 23,00 1,00 3,50 80,50

Pont Autopista 1 - Rotonda 16,00 1,00 3,50 56,00

Rotonda - Montmeló 426,00 1,00 3,00 1.278,00

18,00 1,00 3,00 54,00

60,00 1,00 3,00 180,00

Torre Electrica 1 15,00 2,00 0,02 0,60

15,00 2,00 0,02 0,60

Torre Electrica 2 15,00 2,00 0,02 0,60

15,00 2,00 0,02 0,60

Torre Electrica 3 15,00 2,00 0,02 0,60

15,00 2,00 0,02 0,60



7.541,60 0,49 € 3.695,38 €

2.09. M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE PANOT
REPOSICIÓ I REPARACIÓ DE PECES DE PAVIMENT DE PANOT PER A PAS DE VIANANTS I BICICLETES.

Pont Man - Pont Autopista 312,00 0,50 0,10 15,60

Sota Pont Autopista 35,00 0,50 0,10 1,75

Pont Autopista - Pont Tren 240,00 0,50 0,10 12,00

Sota Pont Tren 21,00 0,50 0,10 1,05

Pont Tren - Carrer Congost 382,00 0,50 0,10 19,10

Carrer Congost - Pont Autopista 1 570,00 0,50 0,10 28,50

Sota Pont Autopista 1 23,00 0,50 0,10 1,15

Pont Autopista 1 - Rotonda 16,00 0,50 0,10 0,80

79,95 15,08 1.205,65 €

2.10. M REPARACIÓ DESGUÀS PREFABRICAT DE FORMIGÓ
REPARACIÓ DE PECES DE DESGUÀS PREFABRICAT DE FORMIGÓ, PER TAL DE DESGUASSAR EL CARRER CAP AL RIU.

Pont Man - Pont Autopista 4,00 1,00 4,00 16,00

Sota Pont Autopista 4,00 1,00 1,00 4,00

Rotonda - Montmeló 6,00 1,00 1,00 6,00

26,00 29,14 757,64 €

2.11. M2 PAVIMENT D'ACER
PAVIMENT DE PLANXA AMB RELLEU D'ACER GALVANITZAT DE 6 mm DE GRUIX, COL�LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES; 
PER TAL DE PERMETRE EL PAS A LES BICICLETES I CANALITZAR L'AIGUA DEL CARRER.

Pont Man - Pont Autopista 2,00 4,00 4,00 32,00

Sota Pont Autopista 2,00 4,00 1,00 8,00

40,00 33,66 1.346,40 €

2.12. M VORADA PECES DE FORMIGÓ

VORADA CORBA DE PECES DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PER A VIANANTS DE 20x8 cm, 
COL�LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/mm2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 10 
a 20 cm D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER.

Pont Autopista - Pont Tren 60,00 1,00 0,50 30,00

Sota Pont Tren 6,00 1,00 0,50 3,00

Pont Tren - Carrer Congost 6,00 1,00 0,50 3,00

Carrer Congost - Pont Autopista 1 154,00 1,00 0,50 77,00

113,00 28,64 € 3.236,32 €

2.13. M REPARACIÓ VORADA PECES DE FORMIGÓ

REPARACIÓ DE VORADA CORBA DE PECES DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PER A VIANANTS DE 
20x14 cm, COL�LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL, I REJUNTADA AMB MORTER.

Pont Autopista - Pont Tren 182,00 1,00 0,50 91,00

Pont Tren - Carrer Congost 186,00 1,00 0,50 93,00

Carrer Congost - Pont Autopista 1 370,00 1,00 0,50 185,00

Sota Pont Autopista 1 22,00 1,00 0,50 11,00

380,00 4,77 € 1.812,60 €

TOTAL CAPÍTOL 2 Demolicions i obra civil 44.394,25 €

CAPÍTOL 3 Protecció de carril bicicleta AMIDAMENT  PREU   IMPORT  

3.1. M PROTECCIÓ LINIAL, SEPARADORS, FIXADA PAVIMENT ANCORATGES

PROTECCIÓ LINEAL DE CARRIL BICICLETA AMB PEÇA ESPECIAL SEPARADORA DE CAUTXÚ D'ALTA DENSITAT 1100-1150 
KG/M3 DE 14 cm D'ALÇADA, INSCRITA A UN RECTANGLE DE 50x30 cm, AMPLADA 20 cm, I CANTELLS ARRODONITS, AMB 
REFLECTANTS, FIXADA AL PAVIMENT AMB ANCORATGES.

Pont Autopista 1 - Rotonda

TRAM 7 66,00 1,00 1,00 66,00

TRAM 8 24,00 1,00 1,00 24,00

90,00 40,06 € 3.605,40 €

TOTAL CAPÍTOL 3 Protecció de carril bicicleta 3.605,40 €

CAPÍTOL 4 Jardineria AMIDAMENT  PREU   IMPORT  

4.1. U PODA ARBRAT
PODA D'ARBRES DE < 4 m D'ALÇÀRIA, AMB ESCALA O PERXA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ 
GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE.

Pont Autopista - Pont Tren 18,00 1,00 0,50 9,00

Sota Pont Tren 2,00 1,00 1,00 2,00

Pont Tren - Carrer Congost 34,00 1,00 0,50 17,00

Carrer Congost - Pont Autopista 1 30,00 1,00 0,50 15,00

Sota Pont Autopista 1 2,00 1,00 1,00 2,00

Pont Autopista 1 - Rotonda 2,00 1,00 1,00 2,00

Rotonda - Montmeló 14,00 1,00 0,50 7,00

54,00 20,65 € 1.115,10 €

4.2 M2 APLICACIÓ HERBICIDA
APLICACIÓ D'HERBICIDA DE CONTACTE PER A SUPERFÍCIES DE 500 m2, AMB UNA ALÇÀRIA DE TRACTAMENT DE 0,4 m, 
COM A MÀXIM, AMB APARELL MANUAL DE PRESSIÓ.

Pont Man - Pont Autopista 315,00 2,00 1,00 630,00

Sota Pont Autopista 35,00 2,00 1,00 70,00

Pont Autopista - Pont Tren 245,00 2,00 1,00 490,00

Sota Pont Tren 6,00 2,00 1,00 12,00

Pont Tren - Carrer Congost 382,00 2,00 1,00 764,00

Carrer Congost - Pont Autopista 1 570,00 2,00 1,00 1140,00

Sota Pont Autopista 1 23,00 2,00 1,00 46,00

Pont Autopista 1 - Rotonda 16,00 2,00 1,00 32,00

Rotonda - Montmeló 509,00 2,00 1,00 1.018,00

4.202,00 0,54 € 2.269,08 €

TOTAL CAPÍTOL 4 Jardineria 3.384,18 €

CAPÍTOL 5 Equipament AMIDAMENT  PREU   IMPORT  

5.1. U CADENAT

CADENA DE DELIMITACIÓ DE ZONA DE PERILL PER LA POSSIBLE CRESCUDA DEL RIU, AMB SUPORT RECTANGULAR DE 
TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80x40x2 mm, COL.LOCAT A TERRA CLAVAT. INCLOSA BASE DE FORMIGÓ, EXCAVACIÓ I 
TRANSPORT A ABOCADOR DE RESIDUS.

Rotonda - Montmeló 2,00 1,00 1,00 2,00

Torre Electrica 1 2,00 1,00 1,00 2,00

Torre Electrica 2 2,00 1,00 1,00 2,00

Torre Electrica 3 2,00 1,00 1,00 2,00

8,00 134,56 € 1.076,48 €

5.2. M BARANA DE FUSTA

BARANA DE FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU, PER A PROTECCIÓ DEL CARRIL BICICLETA, D'ALÇÀRIA 1 m, AMB 
TRAVESSER SUPERIOR, ANCORADA AL TERRENY AMB DAUS DE FORMIGÓ. INCLOSA BASE DE FORMIGÓ, EXCAVACIÓ I 
TRANSPORT A ABOCADOR DE RESIDUS.

Rotonda - Montmeló 231,00 1,00 2,00 462,00

462,00 39,56 € 18.277,19 €

5.3. U PILONA PROTECCIÓ ENTRADES CAMÍ A NIVELL RIU TENES
PILONES DE PROTECCIÓ METÀLICA, PER EVITAR ENTRADA DE VEHICLES DINS ELS RECORREGUT DE BAIXADES A NIVELL 
DEL RIU, AMB UNA SEARACIÒ ENTRE ELLES DE 1,80 MTS. INCLOU EXCAVACIÓ DE FORATS, FORMIGONAT DE BASES DE 
FORMIGÓ. INCLOSA BASE DE FORMIGÓ, EXCAVACIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR DE RESIDUS.

Torre Electrica 1 4,00 1,00 1,00 4,00

Torre Electrica 2 4,00 1,00 1,00 4,00

Torre Electrica 3 4,00 1,00 1,00 4,00

12,00 68,35 € 820,20 €

TOTAL CAPÍTOL 5 Equipament 20.173,87 €

CAPÍTOL 10 Imprevistos AMIDAMENT  PREU   IMPORT  

10.1. PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A DESVIAMENT DE TRÀNSIT
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A DESVIAMENT DE TRÀNSIT.

12,00 20,00 € 240,00 €

10.2. PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A IMPREVISTOS I AFECTACIONS A TERCERS
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A IMPREVISTOS (proteccions arbrat, torres elèctriques, mobiliari urbà, acondicionament de 
voreres existents de panot i reposició de tapes i reixes) I AFECTACIONS A TERCERS (veïns).

22,00 40,00 € 880,00 €

10.3. PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A DESPLAÇAMENT DE SENYALS DE TRÀNSIT
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A DESPLAÇAMENT DE SENYALS DE TRÀNSIT QUE AFECTEN A L'ACTUACIÓ A 
REALITZAR.

Pont Man - Pont Autopista 2,00 1,00 1,00 2,00

Pont Autopista - Pont Tren 1,00 1,00 1,00 1,00

Pont Tren - Carrer Congost 2,00 1,00 1,00 2,00

5,00 24,00 € 120,00 €

TOTAL CAPÍTOL 10 Imprevistos 1.240,00 €

CAPÍTOL 11 Estudi de Seguretat i Salut AMIDAMENT  PREU   IMPORT  

11.1. U PARTIDA ALÇADA JUSTIFICAR SEGURETAT I SALUT
PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE  A L'ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I 
SALUT.

1,00 1.658,51 € 1.658,51 €

TOTAL CAPÍTOL 11 Estudi de Seguretat i Salut 1.658,51 €
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2. RESUM DE PRESSUPOST 

 

  



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A L'ADEQUACIÓ DEL CAMÍ FLUVIAL DEL RIU TENES,

DEL PONT DE LA MAN FINS EL LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL DE MONTMELÓ.

EXPEDIENT 2014-878

RESUM PRESSUPOST

CAPÍTOL 1 Senyalització horitzontal i vertical 7.569,03 €

CAPÍTOL 2 Demolicions i obra civil 44.394,25 €

CAPÍTOL 3 Protecció de carril bicicleta 3.605,40 €

CAPÍTOL 4 Jardineria 3.384,18 €

CAPÍTOL 5 Equipament 20.173,87 €

CAPÍTOL 10 Imprevistos 1.240,00 €

CAPÍTOL 11 Estudi de Seguretat i Salut 1.658,51 €

TOTAL CAPÍTOLS RIU 82.025,24 €
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3. ÚLTIM FULL 

 

  



PROJECTE CONSTRUCTIU PER A L'ADEQUACIÓ DEL CAMÍ FLUVIAL DEL RIU TENES ,

DEL PONT DE LA MAN FINS EL LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL DE MONTMELÓ.

EXPEDIENT 2014-878

ÚLTIM FULL

CAPÍTOLS RESUMS

RIU CARRIL BICICLETA 80.366,73 € 97,98%

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 1.658,51 € 2,02%

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 82.025,24 €

13,00% Despeses Generals 10.663,28 €13,00% Despeses Generals 10.663,28 €

6,00% Benefici Industrial 4.921,51 €

97.610,04 €

21,00% IVA 20.498,11 €

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE (PEC) 118.108,14 €

Puja el pressupost general a l'esmentada quantitat de 

CENT DIVUIT MIL CENT VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS.

Barcelona, febrer del  2015

L'Autor del Projecte

Miguel Mateos Rivera
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